Forskningsprojektet Swedish longitudinal gambling study, Swelogs,
initierades 2008 med syfte att få fram aktuell kunskap om spelandet
i Sverige. Denna rapport presenterar resultaten från ettårsuppföljningen
i Swelogs befolkningsstudie.
Rapporten vänder sig i första hand till forskare, sakkunniga och
politiker intresserade av området, men kan även vara av intresse för
personer som i sitt arbete möter personer med spelproblem eller deras
anhöriga och andra intresserade.
Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa.

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010

Sedan 1999 har vi på Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att motverka
spelberoende och dess sociala konsekvenser i Sverige. För att kunna
utveckla förebyggande metoder behövs bland annat kunskap om
spelandets omfattning, vilka grupper i samhället som är mest drabbade
och vilka faktorer som påverkar om man blir beroende av spel eller inte.

Spel om pengar
och spelproblem
i Sverige 2009/2010
Resultat från Swelogs ettårsuppföljning

R 2012 : 04

Statens folkhälsoinstitut
Distributionstjänst
120 88 Stockholm

R 2012:04
fhi@strd.se
www.fhi.se

ISSN 1651-8624
ISBN 978-91-7521-036-0 (pdf)
ISBN 978-91-7521-037-7 (print)

swelogs , swedish longitudinal gambling study

Spel om pengar och spelproblem
i Sverige 2009/2010
Resultat från Swelogs ettårsuppföljning
S W E L O GS , S W E D IS H L O N G ITU DIN A L G A MB LIN G STU DY

Rapport nr 4 i Swelogs-programmet
Swelogs, Swedish Longitudinal Gambling Study, är ett långsiktigt forskningsprogram
om spel om pengar och konsekvenser för hälsan i Sverige som leds och finansieras av
Statens folkhälsoinstitut. Programmet ska följa utvecklingen när det gäller skadeverkningar av överdrivet spelande. Målet är att ta fram kunskap för att utveckla förebyggande
insatser mot spelproblem i samhället. En internationell forskningsgrupp är knuten till
projektet som genomförs i samarbete med nationella forskningsinstitutioner.

Report no 4 in the Swelogs-programme
Swelogs, Swedish Longitudinal Gambling Study, is a longitudinal research programme on gambling and health in Sweden, which is managed and financed by the
Swedish National Institute of Public Health. The programme will follow changes
regarding harm from excessive gambling. The objective is to improve knowledge
in order to develop efficient preventive measures against gambling problems in
society. An international research group is tied to the project which is conducted in
collaboration with national research centres.

© STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2012, R 2012:04
ISSN 1651-8624
ISBN 978-91-7521-036-0 (PDF)
ISBN 978-91-7521-037-7 (PRINT)
OMSLAGSFOTO: Photos.com
GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM
Tryck: Strömberg, Stockholm, 2012

INNEHÅLL

7

Förord

8

Sammanfattning

9

Summary
Gambling with money and gambling problems in Sweden 2009–2010 10
Results from a one-year follow-up

10

Proportion of problem gamblers in the population

11

Incidence: Addition of new problem gamblers in one year
Continued problem gambling
The gambling

13

Risk potential

14

Future knowledge from Swelogs

15

19

12

13

14

1. Inledning
Swelogs – ett projekt för att studera spel 15
Spelproblem, problemspelande och spelberoende 16
Befolkningsstudien om spel och hälsa 2008/2009 16
Incidens och incidensstudier om spel och spelberoende
Rapportens disposition 18

17

2. Metod och syfte
Syfte 19
Intervjuade personer 19
Information om deltagande och sekretess 22
Mätmetoder 22
Bortfall 23
Svarande i studien 2009/2010

23

Jämförelse av de som deltog i både EP1 och EP2 och bortfallet

Frågeformulärens utformning 25
Mätinstrument och index 25
Spelformer och speltyper

25

Spelproblem och risk för spelproblem
Psykisk hälsa – Kessler 6

33

Riskabla alkoholvanor – Audit
Onlinespelande

34

34

29

24

Internt bortfall och kompensation för det (imputationer)
Registervariabler

36

Dataåtkomst och sekretess 36
Viktning, och jämförbarhet mellan mätningarna
Statistisk analys 38
Kausalitet och risk 41
42

35

37

3. Förändringar i spelandet
Spelandet enligt EP1 respektive EP2 42
Förändrade spelvanor från EP1 till EP2 totalt sett 43
Skillnader mellan nytillkomna spelare och de som spelat vid båda mätningarna

Förändringar vad gäller spelfrekvens 45
Spel med olika hög riskpotential 46
Förändringar i spelsummor 49
Oreglerat spelande 50
Illegalt spelande 51
52

4. Förändringar i spelproblem och spelande
Förändringar från EP1 till EP2 56
Förändringar i olika spelarkategorier 58
Problemspelare vid någon eller båda tillfällena 60

62

5. Nya problemspelare
Nya problemspelare från EP1 till EP2 (inklusive återfall) 62
Förändrade spelvanor 64
Livshändelser det senaste året 65
Hälsovariabler 65
Hur man ser på sitt spelande 66

68

6. Analys av samverkande faktorer
Sociodemografiska faktorer 69
Spel om pengar och datorspel, samt förändringar under året 70
Hälsoindikatorer – tillstånd vid EP1 och förändringar under året 70
Livshändelser senaste året 71

73

7. Slutsatser, främst om de nya problemspelarna
Hur många nya problemspelare tillkom mellan mätningarna?
Vilka är de nya problemspelarna?
Vad vet vi om orsakerna?

74

73

73

44

76

8. Övergripande slutsatser
Spelproblem är ett folkhälsoproblem 76
Vanligt problem

76

Allvarliga negativa konsekvenser

77

Ojämn fördelning i befolkningen

77

77

Möjligt att förebygga

Förebyggande åtgärder behöver utvecklas 77
Grupper med hög andel spelproblem och nya problemspelare
Viktiga arenor för förebyggande arbete
Åtgärdernas utformning

78

78

Spelandets reglering 78
Mer forskning om spelande och spelproblem behövs
Swelogs för kunskapen framåt
Kunskapsluckor i Sverige

77

78

78

79

80

Referenser

81

Presentation av Swelogs rådgivande grupp

83

Presentation of Swelogs’ advisory board

85

Bilagor

86

Bilaga 1. Tabellbilaga för kapitel 2. Metod och syfte

90

Bilaga 2. Tabellbilaga för kapitel 3. Förändringar i spelandet

99

Bilaga 3. Tabellbilaga för kapitel 4. Förändringar i spelproblem och spelande

103

Bilaga 4. Tabellbilaga för kapitel 5. Nya problemspelare

108

Bilaga 5. Tabellbilaga för kapitel 6. Analys av samverkande faktorer

112

Bilaga 6. Missivbrev deltagare

116

Bilaga 7. Missivbrev målsman

117

Bilaga 8. Intervjuguide
Innehållsförteckning för intervjuguide Swelogs 2009/2010 117

180

Bilaga 9. Postenkät

FÖRORD

och hur spelproblem påverkar hälsan är fortfarande relativt outforskade områden. För att få fram aktuell kunskap om spel och hälsa i Sverige initierade Statens folkhälsoinstitut 2008 på uppdrag av regeringen forskningsprojektet
Swedish Longitudinal Gambling Study (Swelogs).
Ny kunskap för Swelogs samlas in i en befolkningsstudie och en fördjupningsstudie med återkommande mättillfällen med samma grupper fram till 2015.
I Swelogs publikationsserie ingår kunskapsöversikter och ett flertal rapporter med
resultat från olika steg i studien. 2011 publicerades den första rapporten med resultat från befolkningsstudien. Den första mätningen i befolkningsstudien genomfördes från november 2008 till augusti 2009, och i den här rapporten presenterar vi i
huvudsak förändringar fram till den andra mätningen ett år senare.
Resultaten visar på avsevärd rörlighet in i och ut ur spelproblem för individer
samtidigt som andelen med spelproblem i befolkningen förblir oförändrad. Riskfyllt
alkoholbruk är en faktor som har tydligt samband med utvecklande av spelproblem,
och resultaten visar på stora behov av förebyggande åtgärder på spelområdet. Vi
hoppas att rapporten kan komma till användning för beslutsfattare, tjänstemän,
olika grupper som arbetar med att förebygga ohälsa och andra intresserade.
Rapporten har skrivits av utredare Ulla Romild vid avdelningen för drogprevention och spel vid Statens folkhälsoinstitut. Jessika Svensson och Johanna Lundberg,
utredare vid avdelningen för drogprevention och spel, har lämnat synpunkter under
arbetets gång. Medlemmarna i Swelogs rådgivande grupp: Max Abbott, Per Binde,
Jakob Jonsson, Anders Stymne, Anders Tengström och Rachel Volberg (närmare
presenterade på s. 80), har varit delaktiga i analyser och diskussioner av resultaten.
Den vetenskapliga granskningen har gjorts av Johan Hallqvist, professor i preventionsforskning vid Uppsala universitet.

Spel om pengar

Östersund, augusti 2012

Sarah Wamala
Generaldirektör
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SAMMANFATTNING
rapport är att beskriva förändringar vad gäller spelproblem i befolkningen under ett år och hur detta samvarierar med förändringar
i hälsan. Resultaten bygger på upprepade intervjuer med drygt 6 000 personer.
Intervjuerna genomfördes under perioderna november 2008 till augusti 2009, och
december 2009 till augusti 2010.
Andelen problemspelare var oförändrad, men tre fjärdedelar av de tidigare problemspelarna byttes ut och ersattes med nya. En femtedel av de nya problemspelarna är sådana som tidigare haft spelproblem medan de andra är helt nya problemspelare. Generaliserar man resultaten från intervjuerna blev ungefär 100 000
personer av den svenska befolkningen mellan 16 och 84 år problemspelare från
mätningen 2008/2009 till mätningen 2009/2010. De utgör 1,4 procent av de aktuella åldersgrupperna. Drygt hälften av de nya problemspelarna var män och mer
än en fjärde-del var under 25 år. För kvinnor fann vi högsta andelen nya problemspelare i åldersgruppen 45–64 år. Utbildningsnivå verkar inte ha någon avgörande
betydelse för vem som blir problemspelare.
De som hade riskabla alkoholvanor vid den första mätningen blev i större utsträckning problemspelare till den andra mätningen, och det var främst bland män.
Vi såg också ett samband mellan att utveckla riskabla alkoholvanor under året och
ökande spelproblem. För männen finns det samband mellan nedsatt psykisk hälsa
på så vis att det var större andel nya problemspelare bland dem med nedsatt psykisk
hälsa vid den första mätningen. Ökad grad av spelproblem samvarierar också med
försämrad psykisk hälsa under året. För kvinnorna är det mindre andel nya problemspelare bland dem med mindre god allmän hälsa, och framför allt bland dem
som fått försämrad allmän hälsa under året. Det finns också ett tydligt samband
mellan ökad grad av spelproblem och att spela på arbetstid eller skoltid, framför allt
för dem som började göra detta under året. Personer som spelar tv-spel och dataspel
hade högre risk för att bli problemspelare även när vi kontrollerade för kön och
ålder. När det gäller livshändelser under året fann vi starkast samband mellan en
närstående persons död och ökad grad av spelproblem.
Drygt 40 000 personer var fortsatt problemspelare mellan mätperioderna, och
nästan hälften av dessa hade allvarliga spelproblem. Män utgör ungefär 85 procent

Huvudsyftet med denna
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av dem som fortsatt var problemspelare. Riskabla alkoholvanor vid den första mätningen gav lägre sannolikhet för att komma ur problemspelandet. Det var också
lägre sannolikhet för dem som fick försämrad allmän hälsa under året. Skilsmässa
eller separation under året minskade också sannolikheten för att komma ur problemspelandet.
I samband med analyserna för denna rapport har vi bedömt riskpotentialen för
olika typer av spel. Spel med hög riskpotential har kort tid från insats till utfall,
snabb utbetalning av vinst, möjlighet till långa spelsessioner och ofta speciella spelmiljöer med ljud och ljus. Många speltyper som är tillgängliga via internet har hög
riskpotential liksom spelautomater och kasinospel. Omkring fem procent av befolkningen spelar på spel med hög riskpotential varje månad eller oftare. Spelproblem
samvarierar tydligt med hur ofta man spelar på spel med högre riskpotential.
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SUMMARY

Gambling with money and gambling problems in Sweden
2009–2010
Results from a one-year follow-up
Since the end of the 1990s, prevalence studies have become increasingly common.
These are studies intended to survey what proportion of a population gambles
and what proportion has gambling problems at a certain point in time. In recent
years, growing attention has been paid to the need for epidemiological studies with
repeated measurements where changes and possible explanations of increases or
decreases in gambling problems can be studied. Swelogs is one of the world’s first
and largest longitudinal epidemiological studies of gambling and health. Similar
studies are under way in Australia, Canada and New Zealand.
Swelogs, the Swedish Longitudinal Gambling Study, is a research programme
conducted and financed by the Swedish National Institute of Public Health. The
overarching goal of the project is to develop knowledge and methods that can prevent gambling problems. The study comprises an epidemiological study and an indepth study with several measurement points each. The main objective of this report
is to describe changes with regard to gambling problems in the population over a
one-year period and how this co-varies with changes in health.
The results are based on repeated interviews of just over 6,000 people. The interviews were completed during the periods of November 2008 to August 2009 and
December 2009 to August 2010. The original sample consisted of a random, but
stratified selection of 15,000 people between the ages of 16 and 84 from the Swedish
population register. People from groups in which gambling problems are more common and young people were overrepresented in the selection. Just over 8,000 people
participated in the first measurement and it was this group that was contacted again
for the second measurement. Data was mainly collected through telephone interviews. Those who could not be reached by phone were sent a postal questionnaire
with two reminders. Of those who participated in the first measurement, 75 per cent
also participated in the second measurement. Among those in the dropout group,
there were larger proportions of:
10
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

women
single individuals, both with and without children
individuals born outside Sweden
people from Stockholm, Gothenburg and Malmö
those with no more than an upper-secondary education
those who have financial problems
those with a low socioeconomic status
those in poor mental health
daily smokers
those with risky alcohol use
those who do not gamble at all
problem gamblers

The questionnaire included questions about gambling, gambling problems, health,
security, social relationships, occupation and the composition and finances of the
household. Response data was supplemented with information from Statistics
Sweden’s register data, including data on education, sources of income and immigration/emigration. The degree of gambling problems was assessed based on the
validated measurement instrument, Problem Gambling Severity Index (PGSI). In the
analysis, response data was weighted with different calibration weights so that the
results reflect the situation in the population at each occasion. The weighting for the
2009/2010 measurement was done in consideration of the value of the following
variables in 2008:
• gender
• age
• country of birth
• income
• type of place of residence (urban or not)
• civil status
• employment circumstances
• family type (with or without children)
• level of education
• professional category
• welfare benefits
• received sickness benefits
• unemployment
• industry of occupation

Proportion of problem gamblers in the population
The proportion of problem gamblers was unchanged, but three-fourths of the previous problem gamblers were replaced with new problem gamblers. Some of the
new problem gamblers were individuals who had previously had gambling problems while others were completely new problem gamblers. The combination of an
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unchanged level of problem gambling but a large turnover among problem gamblers indicates that problem gamblers comprise a significantly larger proportion of
the population than the approximately 2 per cent that appears to have gambling
problems at a single point in time. The consequences of these problems, such as
financial difficulties and relationship problems, are such that they can remain even
after the acute problem phase.

Incidence: Addition of new problem gamblers in one year
Incidence describes the number of occurrences in a certain population during a
defined period of time. It is often used to describe the number of new cases of a
disease, but it can also concern other symptoms or events. The incidence described
concerns the proportion of new problem gamblers according to PGSI in the population in the year that passed between the first (2008/2009) and second (2009/2010)
measurements, i.e. those who went from no problems or low risk to modrate risk
or gambling problems.
In total, approximately 100,000 people in the Swedish population between the
ages of 16 and 84 became problem gamblers between the 2008/2009 measurement
and the 2009/2010 measurement. They comprise 1.4 per cent of the age groups in
question and 1.7 per cent of those who gambled in the first measurement (70 per
cent of the population). Just over half of the new problem gamblers were men and
more than one-fourth were under the age of 25. The incidence was higher among
those born outside Sweden. The level of education did not appear to be of any crucial significance with regard to incidence.
The risk groups with regard to gambling problems were mainly found among
adolescents and young adults, but also among the elderly. The situation also differs
between men and women. For women, we found the highest proportion of new
problem gamblers in the 45–64 year age group.
One-fifth of the new problem gamblers had gambling problems earlier in life.
These individuals are almost exclusively men. Compared with the entirely new problem gamblers, those with previous gambling problems gamble more on horses,
gambling machines, poker and casino games and in unregulated forms of gambling.
Regardless of gambling habits in the first measurement, the highest incidence
was among those who gambled in games with a high risk potential every month
of the year that passed between the measurements. The proportion was somewhat
lower among those who previously gambled monthly, but in games with a lower
risk potential.
Risky drinking habits at the first measurement were a very clear indicator of
future problem gambling and occurred mainly among men. We also noted a connection between developing risky drinking habits during the year and increasing
gambling problems.
For men, there was a connection between impaired mental health and incidence
with higher incidence among those with impaired mental health. Incidence also covaried with degraded mental health during the year. For women, there was a lower

12
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incidence among those with worse general health, and above all among those whose
general health worsened during the year.
A sign of increasing gambling problems is gambling for more money or a longer
time than first intended and viewing oneself as a gambler. Among those who said in
the first measurement that they did so, the incidence was above 10 per cent. There is
also a clear connection between gambling during working hours or school hours and
incidence, mainly for those who began gambling at work or school during the year.
Individuals who play video and computer games were at greater risk of incidence
even when we controlled for gender and age.
In terms of life events during the year, we found the strongest connection between
incidence and the death of a close relative. Likewise, there were clear connections
between incidence and a higher number of arguments with a close relative, but these
arguments may also be a consequence of more gambling problems.
Severely worsened finances co-vary with an increased risk of gambling problems,
but there is also a connection between markedly improved finances and an increased
risk of gambling problems. In the same way, there are connections between changed
employment circumstances, improved or worsened, where mainly improved employment circumstances co-vary with a higher degree of problem gambling. This, together
with the fact that gambling during working hours also co-varies with an elevated risk
of becoming a risk gambler, shows that working conditions and changed working
conditions highly co-vary with the risk of developing gambling problems.

Continued problem gambling
Just over 40,000 people were continued problem gamblers between the measurement periods, and nearly half of them had serious gambling problems. Men account
for approximately 85 per cent of those who are continued problem gamblers (men
were approximately 70 per cent of the problem gamblers in the first measurement).
Those who were continued problem gamblers were found to a higher degree
among previous problem gamblers who gamble to forget about everything else for a
while, who gamble because it is exciting and who gamble when they should actually
be doing something else.
Risky drinking habits at the time of the first measurement led to a lower probability of getting out of problem gambling. Those whose general health worsened
during the year were also less likely to move out of problem gambling.
Divorce or separation during the year reduced the likelihood of getting out of
problem gambling, as did a higher number of arguments with a close relative.

The gambling
Overall gambling increased somewhat from 70 to 73 per cent. This is at least partly
due to the proportion of minors decreasing in the population studied, but the
increase cannot be entirely explained by this. The proportion that gambles increased
in nearly all sub-groups. An exception is the group comprising people born outside
Europe, in which gambling decreased. New gamblers generally gamble less than

SPEL OM PENGAR OCH SPELPROBLEM I SVERIGE 2009/2010

13

those who continued to gamble during both measurement periods. Gamblers with
out problems increased and the proportion of gamblers at low risk of gambling
problems in the population decreased from 5 to 4 per cent. Differences with regard
to gambling participation between new and previous gamblers are the smallest for
lotteries, poker, gambling machines and bingo. In other forms of gambling, gambling participation is at least twice as high among the previous gamblers.
Of the study participants, 60 per cent gambled on both measurement occasions.
This proportion was 67 per cent among the men and 57 per cent among the women.
The proportion of the population that gambled on sporting events and live-
broadcast TV competitions decreased while the proportion that gambled in number
games increased. The proportion that gambled online over the Internet was 13 per
cent at the second measurement. Part of the increase from 9 per cent at the first measurement may be partly due to a change in the method for measuring online gambling.

Risk potential
In connection with the analyses for this report, we assessed the risk potential for
various gambling types. The degree of the risk potential is determined by the speed
of each game, the possibility of multigame and multi-stake opportunities, sound
and light effects, the possibility of varying the stake, accessibility of the game, how
quickly winnings are paid out and the continuity of the game (the possibility to form
a gambling session of repeated games). The combination of these different aspects
yields the risk potential for each type of gambling.
Games with a low risk potential are those with a long time from the time of the
bet to the outcome, but a short total gambling time on each occasion. Lotteries
purchased at bookmakers and the Harry Boy horse race game are examples of such
games. Games with a medium risk potential have a shorter time from bet to outcome and it is possible to extend the total gambling time to a suite of gambling
rounds. The majority of sports betting, gambling on horses and live poker are in this
group. Games with a high risk potential are characterised by a short time from bet
to outcome, rapid pay-out of winnings, the possibility of long gambling sessions and
often special gambling environments with lights and sound. Many types of games
that are available on the Internet have a high risk potential, as well as gambling
machines and casino games. Around 5 per cent of the population gambles in games
with a high risk potential every month.
The degree of problem gambling and incidence clearly co-vary with how often
one gambles in games with a higher risk potential.

Future knowledge from Swelogs
The continued work in Swelogs will lead to better knowledge with regard to risk
and protective factors for gambling problems, the actual scope of the problem,
factors at a group level and structural level of significance to gambling problems,
distinguishing characteristics of people in the risk zone and mobility between
different degrees of gambling problems.
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1. INLEDNING

Swelogs – ett projekt för att studera spel
Swedish Longitudinal Gambling Study (Swelogs) är ett flerårigt projekt för att studera spel och hälsa. Det leds och finansieras av Statens folkhälsoinstitut.
De övergripande syftena med Swelogs är dels att mäta förekomsten av spel
problem, dels att få kunskap om risk- och skyddsfaktorer som kan utgöra grund för
utvecklingen av effektiva förbyggande insatser.
Ytterst ansvarig för studien är Statens folkhälsoinstituts generaldirektör. För det
löpande arbetet ansvarar Swelogs styrgrupp som består av utredare på avdelningen
för drogprevention och spel vid Statens folkhälsoinstitut. En internationell forskargrupp ingår som rådgivande grupp i vetenskapliga frågor.
Swelogs består av
• en befolkningsstudie, där vi följer drygt 8 000 invånare vid fyra mättillfällen från
2008 till 2014
• en fördjupningsstudie, där cirka 2 000 av befolkningsstudiens deltagare intervjuas vid ytterligare tre tillfällen fram till 2015
• en uppföljningsstudie, där vi 2008 åter intervjuade omkring 500 personer som
deltog i befolkningsstudien om spel och hälsa kring millennieskiftet.
Befolkningsstudien genomförs av Statens folkhälsoinstitut, och fördjupningsstudien
genomförs av Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet, på uppdrag
av Statens folkhälsoinstitut.
Studiens upplägg och innehåll fastställdes 2007, och delar av frågeformuläret testades i Statistiska centralbyråns (SCB) mätlaboratorium. Under våren 2008 genomfördes en pilotstudie, och etisk ansökan godkändes av etiska prövningsnämnden i
Umeå. Befolkningsstudien kallas också för det epidemiologiska spåret, förkortat
EP-spåret, och mättillfällena betecknas EP1, EP2 och så vidare. Den första datainsamlingen i befolkningsstudien (EP1) genomfördes mellan november 2008 och
augusti 2009. I december 2009 påbörjades datainsamlingen för ettårsuppföljningen
(EP2), vars resultat beskrivs i denna rapport.
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Figur 1. Swelogs plan för datainsamling
2008/2009
Epidemiologiskt
spår

EP I
n=15 000
16–84 år

2011

EP II
n=8 165
17–85 år

2012

2013

EP III
n=8 000
16–87 år

ID I
n=2 400
18–86 år

Fördjupningsspår

Uppföljningsspår

2009/2010

2014

2015

EP IV
n~7 000
21–89 år

ID II
n~2 000
20–89 år

ID III
n~2 000
22–91 år

n=578
23–83 år

Spelproblem, problemspelande och spelberoende
Spelproblem innebär att man har fått uppenbart negativa konsekvenser av sitt spelande. Det gäller då sociala, ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser. Spel om
pengar är ett problem när det
• påverkar jobbet, skolan eller andra aktiviteter
• leder till känslomässiga eller fysiska hälsoproblem
• leder till ekonomiska problem
• har negativa konsekvenser för familj eller andra närstående personer.
Problemspelande innebär att spelandet ger negativa konsekvenser. Spelproblem är
den allvarligare graden av problemspelande. I rapporten använder vi termen problemspelare för personer som ägnar sig åt problemspelande.
Spelberoende är en psykiatrisk diagnos på ett liknande sätt som alkoholberoende.
Många gånger används spelberoende och spelproblem synonymt, men vi vill markera skillnaden mellan begreppen. Det finns etablerade metoder för att diagnostisera spelberoende, men det kräver en annan sorts undersökning.
I Swelogs befolkningsstudie, där resultaten bygger på intervjuer och enkäter, studerar vi spelproblem och problemspelande. I kapitel 2, Metod och syfte, beskrivs
närmare hur vi mäter och definierar dessa begrepp.

Befolkningsstudien om spel och hälsa 2008/2009
De här huvudresultaten fick vi från den första mätningen i befolkningsstudien
(Statens folkhälsoinstitut 2010):
Färre personer spelar för alltmer pengar. Studien visade att andelen personer som
spelar spel om pengar har minskat från 88 till 70 procent under en tioårsperiod.
Detta överensstämde med resultat från flera internationella studier. Samtidigt låg
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omsättningen på det reglerade spelandet kvar på samma nivå som tidigare och därtill kom en eventuell ökning av det oreglerade spelandet.
Andelen problemspelare i befolkningen ligger på två procent. Ytterligare fem procent av befolkningen har viss risk för spelproblem. Spelproblem finns i hela befolkningen men det finns stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Nästan var
tionde man i åldern 18–24 år var problemspelare, men färre än var hundrade kvinna
i åldern 45–64.
Spelproblemen i befolkningen har omfördelats. Andelen problemspelare låg kvar på
samma nivå i befolkningen som helhet jämfört med tio år bakåt, men bakom dessa
siffror låg ökningar i vissa grupper och minskningar i andra. Andelen problem
spelare hade fördubblats bland män 18–24 år och bland kvinnor 25–44 år. Samtidigt
hade spelproblemen minskat bland pojkar 16–17 år, vilket är den grupp som hade
mest problem med spelandet för tio år sedan. Andelen problemspelare hade även
minskat bland män 45–64 år och kvinnor 18–24 år.
Det finns tydliga sociala skillnader mellan problemspelare och personer som inte
har problem med sitt spelande. Andelen problemspelare var högst bland dem med
lägst utbildning, lägst inkomst och låg socioekonomisk status. Det fanns också en
större andel problemspelare bland personer som har socialbidrag, ersättning från
arbetslöshetskassa eller problem med hushållsekonomin, trots att dessa som grupp
inte spelade mest.
Minderårigt spelande finns fortfarande i alla spelformer trots att nästan hela spelmarknaden har en åldersgräns om lägst 18 år. Andelen problemspelare bland flickor
i åldern 16–17 är två procent och bland pojkar i samma ålder är den fem procent.
Spelproblem har samband med psykisk ohälsa. Det är sex gånger vanligare med
dålig psykisk hälsa bland problemspelare jämfört med icke-spelare och spelare utan
spelproblem.

Incidens och incidensstudier om spel och spelberoende
Incidens är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Inom epidemiologin är händelserna ofta att personer
insjuknar i en viss sjukdom. Andelen för dem som insjuknat (incidensen) beräknas
då i förhållande till dem som tidigare var friska. För sjukdomar eller tillstånd som
är kroniska minskar antalet personer under risk successivt om man studerar en
population under en längre tid.
Prevalens beskriver hur stor del av en befolkning som har en viss sjukdom eller ett
visst tillstånd vid en viss tidpunkt. Medan prevalens ger oss en bild av hur utbredd
en sjukdom är visar incidensen hur fort nya fall tillkommer.
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Här använder vi incidens som mått för att beskriva andelen nya problemspelare
under en ettårsperiod. Den totala incidensen är andelen problemspelare vid den
andra mätningen av dem som inte var problemspelare vid den första mätningen.
Vi skiljer på helt nya problemspelare och de som fått återfall, det vill säga sådana
problemspelare som är nya från den första till den andra mätningen men som haft
spelproblem tidigare i livet, men i huvudsak redovisar vi resultat för den totala incidensen. Exakt vilka definitioner vi använder redovisas i kapitel 2, Metod och syfte.
Under det senaste decenniet har det blivit allt vanligare med studier för att kartlägga hur stor andel av en befolkning som har spelproblem vid en viss tidpunkt (prevalensstudier). Genom att genomföra befolkningsstudier med upprepade mätningar
av samma grupp har vi möjlighet att studera förändringar och möjliga förklaringar
till ökningar och minskningar av spelproblemen. Swelogs är en av världens första
och största befolkningsstudier om spelproblem och hälsa med upprepade mätningar
under flera år. Det pågår liknande studier i Kanada, Australien och Nya Zeeland.
Resultat från en studie i staten Victoria i Australien, som liksom Swelogs är en
befolkningsstudie, visar att incidensen för spelproblem var 0,36 procent under en
ettårsperiod. (Department of Justice Victoria 2011)

Rapportens disposition
I nästa kapitel beskriver vi syfte och metod för den andra mätningen i Swelogs
befolkningsstudie. Därefter följer ett kapitel som beskriver förändringarna i spelandet under året mellan den första och den andra mätningen, och så ett kapitel om de
totala förändringarna både vad gäller spelande och problemspelande. De nya problemspelarna beskrivs i ett eget kapitel och därefter följer ett kapitel där vi beskriver
vilka faktorer som har tydligast direkt samband med ökad respektive minskad grad
av spelproblem. Rapporten avslutas med ett kapitel med slutsatser om problemspelandet och ett kapitel med mer övergripande slutsatser.
Som bilaga finns en omfattande tabellbilaga, frågeförteckning, intervjuguide och
postenkät samt övrigt material som skickats till dem som deltar i studien.
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2. METOD OCH SYFTE

Syfte
Det övergripande syftet med forskningsprojektet Swelogs är dels att mäta förekomsten av spelproblem, dels att få kunskap om risk- och skyddsfaktorer som kan
utgöra en bas för utvecklandet av effektiva förebyggande insatser.
Vi följer spelande och spelproblem i Sverige över tid i en befolkningsstudie med
slumpmässigt utvalda personer som intervjuas vid fyra tillfällen. Risk- och skyddsfaktorer studeras ytterligare genom intervjuer med en fördjupningspanel som ingår
i den grupp som redan intervjuats i befolkningsstudien.
Syftet med det andra mättillfället i befolkningsstudien är att få en bild av förändringar under ett år. Det gäller dels den totala bilden av spelande, spelproblem
och hälsa, men framför allt förändringar på individnivå. Den gemensamma bilden
av alla individers belägenhet vid tillfälle ett och vid tillfälle två ger oss möjlighet att
studera förändringar på ett sätt som inte är möjligt när man gör nytt urval för varje
mättillfälle.
De viktigaste resultaten i den här rapporten gäller incidensen, dvs. tillkomsten av
nya problemspelare under ett år, och vilka samband vi ser mellan förändringar i risk
för spelproblem och andra faktorer, t.ex. alkoholbruk, hälsa och större livshändelser under året. Vi beskriver också förändringar i speldeltagandet.

Intervjuade personer
De 8 165 personer som deltog i studien 2008/2009 (EP1) utgjorde urvalet för den
uppföljande mätningen ett år senare, det vill säga den mätning som genomfördes
2009/2010 (EP2). Inför EP1 gjorde vi ett urval med högre urvalssannolikheter för
ungdomar och för personer med hög risk för spelproblem men lika andelar män
och kvinnor. 54 procent av de utvalda deltog i undersökningen. Sedan de olika
urvalssannolikheterna balanserats av kalibreringsvikter motsvarade de svarande
63 procent av befolkningen i åldern 16–84 år.
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Det ursprungliga urvalet till undersökningen gjordes 2008 och bestod av ett urval
av 15 000 personer i åldern 16–84 år från Registret över totalbefolkningen (RTB).
Inför urvalet delades befolkningen in i 24 olika grupper (strata) efter ålder, kön och
risk för spelproblem (pk) på följande sätt:
Tabell 1. Befolkningen 2008 indelad i olika grupper efter ålder, kön och risk för spelproblem
Risk för
problemspel
(pk-värden)

Kön

pk ≤ 0,03

man

0,03 < pk ≤ 0,1

0,1 < pk

16–24

25–34

35–64

Summa
65–84

2 757

89 754

985 291

432 879

1 510 681

kvinna

375 622

516 388

1 789 951

756 867

3 438 828

man

342 966

400 130

801 697

214 761

1 759 554

kvinna

141 629

38 339

35 092

3 625

218 685

man

200 786

92 634

84 338

8 606

386 364

1 323

2 638

2 283

11

6 255

1 065 083

1 139 883

3 698 652

1 416 749

7 320 367

kvinna
Summa

Åldersgrupper

De pk-värden som användes anger beräknad risk för att vara en problemspelare.
Beräkningen är gjord enligt en modell som skattats med hjälp av data från den
pilotundersökning som genomfördes våren 2008. Att vara man, ha låg inkomst, ha
varit arbetslös minst 100 dagar, att ha fått aktivitetsersättning fem månader eller
mer samt att någon i familjen har erhållit socialbidrag ökade pk-värdet, medan att
vara född i Norden, vara gift eller ha registrerat partnerskap samt att ha varit sjuk
en månad eller mer minskade det. Männen hade således generellt högre beräknade
pk-värden än kvinnor, vilket delvis förklarar varför män och kvinnor fördelar sig så
olika över riskgrupperna i tabell 1.
Urvalet gjordes sedan med ökad urvalssannolikhet för yngre och för personer
med risk för spelproblem men med lika många kvinnor som män. Genomsnittlig
urvalssannolikhet anges per rad och kolumn i tabell 2, det vill säga hur stor andel
som valdes ut från respektive åldersgrupp och bland män och kvinnor i olika riskkategorier. Generellt är det mycket låga andelar från de olika delgrupperna, bortsett
från kvinnor med pk-värden över 0,1, där andelen utvalda är mer än hälften (55,9
procent, det vill säga 3 499 av 6 255).
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Tabell 2. Urvalet ur grupperna (strata) 2008. Procenttalen för rad- och kolumnsummor är beräknade utifrån rad- och kolumnsummor i Tabell 1
Risk för
problemspel
(pk-värden)

Kön

Låg risk

man

307

203

742

749

2 001 (0,1 %)

(pk ≤ 0,03)

kvinna

347

444

512

697

2 000 (0,1 %)

Förhöjd risk

man

582

632

422

364

2 000 (0,1 %)

(0,03 < pk ≤ 0,10)

kvinna

1 477

243

242

38

2 000 (0,9 %)

Hög risk

man

2 184

938

285

93

3 500 (0,9 %)

(pk > 0,10)

kvinna

1 029

1 230

1 231

9

3 499 (55,9 %)

5 926
(0,6 %)

3 690
(0,3 %)

3 434
(0,1 %)

1 950
(0,1 %)

15 000 (0,2 %)

Summa

Åldersgrupper
16–24

25–34

Summa

35–64

65–84

Ett vanligt mönster för bortfall i befolkningsstudier är att det är svårare att få svar
från de yngre, och framför allt från de unga männen. Detta upprepades inte i den
första mätningen i Swelogs. I stället fanns den högsta andelen svarande bland de
yngsta (16–24 år), där 61 procent av de utvalda svarade.
Ett annat mönster som ofta upprepas är att socioekonomiskt utsatta grupper
har lägre svarsfrekvenser i befolkningsstudier. Vid beräkningen av pk-värdena fanns
flera variabler som mäter socioekonomisk utsatthet, såsom låg inkomst, arbetslöshet och att ha erhållit socialbidrag. Totalt sett var andelen som svarade lägst i gruppen som hade ett pk-värde som var större än 0,1 vilket motsvarar mer än 10 procents
risk för spelproblem. 52 procent av männen och 39 procent av kvinnorna i denna
kategori svarade. De yngre männen i åldersgruppen 16–24 år följde däremot inte
mönstret. Av de unga männen med beräknad hög risk för spelproblem svarade 63
procent på undersökningen och drog därmed upp andelen svarande bland männen
i högriskgruppen betydligt.
De grupper som hade de största andelarna svarande var dels åldersgrupperna
25–64 år med låg risk för spelproblem samt 16–24-åringar med något förhöjd risk
för spelproblem. I dessa var andelen svarande 66–70 procent.
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Tabell 3. Antal svarande i EP1 fördelade på grupper. Procentsiffrorna anger svarsfrekvens i
respektive grupp
Risk för
problemspel
(pk-värden)

Kön

Låg risk

man

138 (45 %)

135 (67 %)

487 (66 %)

476 (64 %)

1 236 (62 %)

(pk ≤ 0,03)

kvinna

220 (63 %)

291 (66 %)

359 (70 %)

378 (54 %)

1 248 (62 %)

Förhöjd risk

man

382 (66 %)

391 (62 %)

239 (57 %)

190 (52 %)

1 202 (60 %)

(0,03 < pk
≤ 0,10)

kvinna

1 037 (70 %)

118 (49 %)

102 (42 %)

12 (32 %)

1 269 (63 %)

Hög risk

man

1 373 (63 %)

347 (37 %)

83 (29 %)

28 (30 %)

1 831 (52 %)

( pk > 0,10)

kvinna

442 (43 %)

489 (40 %)

443 (36 %)

5 (56 %)

1 379 (39 %)

3 592 (61 %)

1 771 (48 %)

1 713 (50 %)

1 089 (56 %)

8 165 (54 %)

Åldersgrupper (2008)
16–24

Summa

25–34

35–64

Summa
65–84

De 8 165 som deltog i EP1 utgjorde såldes urvalet till EP2.

Information om deltagande och sekretess
Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de hade möjlighet att avstå från de frågor de inte ville besvara eller att avbryta sitt deltagande när
som helst. De informerades också skriftligt om vilka utdrag ur register som skulle
komplettera de insamlade svaren. Alla insamlade data lagras på SCB:s mikrodataserver där endast ett fåtal personer fått tillgång till data efter sekretessförsäkran.
Redovisningen av resultaten görs på sådant sätt att inga enskilda personers åsikter
eller förhållanden avslöjas.

Mätmetoder
Den primära datainsamlingen gjordes av Statistiska centralbyrån (SCB) genom
telefonintervjuer. Personerna i urvalet fick ett brev med information om undersökningen inför respektive intervjuomgång. De som man inte kunde nå via telefon fick
i efterhand en postenkät som följdes upp med en påminnelse.
Postenkäten var något kortare och delvis annorlunda utformad, framför allt de
inledande frågorna om spelande i olika spelformer.
Telefonintervjuerna genomfördes mellan december 2009 och maj 2010. Den
kompletterande mätningen med postenkäter avslutades i augusti 2010.
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Bortfall
Svarande i studien 2009/2010
Tabell 4. Antal svarande i EP2 i olika grupper
Risk för
problemspel
(pk-värden)

Kön

Låg risk

man

(pk ≤ 0,03)

Åldersgrupper (2008)
16–24

25–34

35–64

Summa
65–84

94 (68 %)

112 (83 %)

408 (84 %)

386 (81 %)

1 000 (81 %)

kvinna

159 (72 %)

228 (78 %)

308 (86 %)

297 (79 %)

992 (79 %)

Förhöjd risk

man

269 (70 %)

299 (76 %)

199 (83 %)

157 (83 %)

924 (77 %)

(0,03 < pk ≤
0,10)

kvinna

791 (76 %)

75 (64 %)

76 (75 %)

6 (50 %)

948 (75 %)

Hög risk

man

998 (73 %)

226 (65 %)

56 (67 %)

19 (68 %)

1 299 (71 %)

(pk > 0,10)

kvinna

286 (65 %)

304 (62 %)

266 (60 %)

2 (40 %)

858 (62 %)

2 597 (72 %)

1 244 (70 %)

1 313 (77 %)

867 (80 %)

6 021 (74 %)

Summa

74 procent av dem som deltog i den första mätningen var också med i den andra
mätningen. Andelen var högst bland de äldsta (65–84 år), där 80 procent deltog
även i den andra mätningen. Med några få undantag var andelen män större än
andelen kvinnor i alla delkategorier utifrån kombinerad risk för spelproblem (pk)
och ålder.
De som var mest benägna att fortsätta att delta var personer mellan 35 och 64 år
med låg risk för spelproblem där 86 procent av kvinnorna och 84 procent av männen deltog även i den andra mätningen. Lägsta andelen svarande är 40 respektive
50 procent bland kvinnor 65–84 år med pk > 0,1 respektive 0,03 < pk ≤ 0,1, detta i
redan mycket små grupper.
Av de ursprungliga 15 000 utvalda deltog 40 procent i den andra mätningen.
Andelen varierar mycket mellan grupperna. 50 procent av de med låg risk för spelproblem finns kvar av såväl män som kvinnor. I mellankategorierna, där risken
beräknats till värden mellan 3 och 10 procent, återstår 46 procent av männen och
47 procent av kvinnorna medan bortfallet varit störst bland dem med högst risk för
spelproblem. Av gruppen med högst beräknad risk deltog 37 procent av männen
och 25 procent av kvinnorna i den andra mätningen. Andelen bland männen förhöjs
av de yngsta (16–24 år) där 46 procent deltagit i båda mätningarna.
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Jämförelse av de som deltog i både EP1 och EP2 och bortfallet
I analysen av urvalsgrupperna ovan kunde vi konstatera att kvinnor snarare än
män och personer under 35 år är överrepresenterade bland de som faller bort från
mätning 1 till 2. Detta och andra skattningar från mätningen 2008/2009 redovisas i
tabellbilagan där vi jämför dem som föll bort med dem som deltog i båda mätningarna.
De yngsta, de som var 16–17 år vid den första mätningen, är en grupp där bortfallet inte varit så stort till skillnad från övriga åldersgrupper under 35 år.
Det är genomgående signifikanta skillnader för sociodemografiska variabler
mellan den kvarvarande gruppen och bortfallet. Bland dem som föll bort är det
större andel av
• ensamstående, såväl med som utan barn
• personer födda utanför Sverige
• personer från Stockholm, Göteborg och Malmö
• personer som har högst gymnasieutbildning
• personer som har ekonomiska problem
• personer med låg socioekonomisk status
• personer med dålig psykisk hälsa
• dagligrökare
• personer med riskfyllt alkoholbruk.
Således finns det skillnader mellan dem som finns kvar och bortfallet för flera av de
variabler vi använde för att dela upp befolkningen inför det ursprungliga urvalet.
Detta hade kunnat få mycket allvarliga konsekvenser för studien om vi inte anpassat urvalet så att vi fick med fler från grupper med risk för spelproblem
Det finns också skillnader i spelvanor mellan dem som deltog i EP2 och bortfallet från EP1 till EP2. Bland bortfallet finns det dels större andel personer som inte
spelade alls i EP1, dels personer med risk för spelproblem eller som har spelproblem. Det innebär att spelare utan spelproblem är mer benägna att fortsatt delta,
och framför allt de som spelar regelbundet, det vill säga åtminstone varje månad i
en eller flera spelformer. Det var en högre andel som spelat på hästar, nummerspel
och lotterier bland dem som deltog i den andra mätningen. För övriga spelformer
är det ingen signifikant skillnad i deltagande mellan dem som fortsatt deltog och
bortfallet.
En konsekvens av bortfallet är att det kan bli svårare att titta på resultat i delgrupper, exempelvis de som bor i storstadsområdena. Bortfallet var 30 procent
bland dem som bor i Stockholm, Göteborg och Malmö, medan det var 25 procent
bland boende i övriga landet. Samtidigt är andelen som fallit bort störst bland dem
som bedömdes ha spelproblem i den första mätningen, och därtill större bland dem
med spelproblem i Stockholm, Göteborg och Malmö (67 procent) jämfört med dem
med spelproblem i övriga landet (50 procent). Spelproblem i storstadsområdena
kommer därför inte att särredovisas i rapporten.
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Men vi kan ändå beräkna trovärdiga skattningar för andelen problemspelare i
befolkningen eftersom vi använder kalibreringsvikter vid sådana beräkningar.
Detsamma gäller beräkningarna av andelen nya problemspelare (läs mer i avsnittet
om kalibreringsvikter längre fram i det här kapitlet).

Frågeformulärens utformning
Huvudsyftet med mätomgången EP2 2009/2010 var att mäta förändringar i spelande, risk för spelproblem samt hälsa och socioekonomiska faktorer under ett
år. Frågeformulären utformades därför på samma sätt som för mätningen EP1
2008/2009, men utan frågor om faktorer som inte förändras på kort sikt. Frågor om
spelande, problemspelande, tv- och datorspel samt om hälsa och hushållsekonomi
upprepades från den första mätningen, men vi infogade också ett block med frågor
om viktiga livshändelser under året. En mer detaljerad beskrivning av intervjufrågorna samt postenkäten finns som bilaga längst bak i rapporten.
Intervjuerna kunde genomföras på flera språk eller med hjälp av tolk när så
behövdes.

Mätinstrument och index
Frågeformulären för telefonintervjuer och postenkäter skilde sig åt till viss del eftersom vissa av frågorna behövde förändras för att fungera i ett skriftligt frågeformulär. Frågor som förekom i både EP1 och EP2 har i huvudsak ställts på samma vis.
Den enda större förändringen gäller hur ofta man spelar i olika typer av spel, där
vi lade till ett extra alternativ i telefonintervjuerna och ändrade så att vi fick mer
detaljerad information från postenkäterna än tidigare.

Spelformer och speltyper
Frågorna i intervjuerna och enkäten handlade om nio olika spelformer. Spelformerna
var i sin tur indelade i olika typer av spel beroende på var och hur man spelar.
Tabellen nedan visar de olika spelformerna med exempel på olika typer av spel.

SPEL OM PENGAR OCH SPELPROBLEM I SVERIGE 2009/2010

25

Tabell 5. Olika spelformer och speltyper
Spelform

Olika typer av spel (speltyp)

Lotterier

Bingolotter, lotter med dragning en gång i veckan eller mer sällan, skraplotter
eller andra snabblotter samt andra lotter, t.ex. föreningslotter köpta hos butik eller
ombud, via internet m.m. (sju olika typer).

Nummerspel

Nummerspel, dvs. Lotto, Keno eller Joker, köpta hos butik eller ombud eller via
internet (tre olika typer).

Sportspel

Tips, sportspel och annan vadhållning hos butik eller ombud eller via internet
(fyra olika typer).

Hästar

Spel på trav- eller galoppbana, Harry Boy samt annat spel på hästar hos butik
eller ombud eller via internet (sex olika typer).

Pokerspel

Poker (live) eller poker via internet (sex olika typer).

Kasinospel

Roulett, black jack eller tärningsspel på kasino, restaurang, båt, klubb, utomlands
eller via internet (fyra olika typer).

Spelautomater

Spel på Casino Cosmopol, restauranger, klubbar m.m. eller via internet (fem olika
typer).

Direktsända
tv-tävlingar

Tävlingar där man kan vinna pengar genom att ringa in sitt svar på olika ordlekar,
rebusar och frågor i direktsänd tv, t.ex. Momento, Nattliv, Jackpot, Hjärnkoll,
Capish. Däremot räknas inte program som Bingolotto, Postkodsmiljonären eller
Melodifestivalen (en sammanfattande fråga).

Bingo

Hallbingo, bingo via internet eller annat bingospel, t.ex. bilbingo (fem olika typer).

De som uppgav att de spelat i en viss spelform under de senaste 12 månaderna fick
fler frågor om de olika speltyperna i den spelformen. Då fick de också ange hur ofta
de spelat på respektive speltyp.
I telefonintervjuerna användes följande svarsalternativ:
1. Dagligen eller nästan dagligen
2. Några gånger per vecka
3. 1 gång per vecka
4. Några gånger per månad
5. 1 gång per månad
6. 6–11 gånger per år
7. Mer sällan (1–5 ggr senaste året)
8. Aldrig
I postenkäten användes enbart fyra alternativ:
1. Varje vecka (motsvarar 1, 2 och 3 i telefonintervjuerna)
2. Varje månad (motsvarar 4 och 5 i telefonintervjuerna)
3. Någon eller några gånger senaste året (motsvarar 6 och 7 i telefonintervjuerna)
4. Aldrig
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Vi kopierade svarsalternativen för telefonintervjuerna från föregående mätning,
men lade till alternativ 7 (Mer sällan/1–5 ggr senaste året) för att kunna skilja ut
dem som spelat någon eller ett fåtal gånger på en specifik speltyp från dem som aldrig gjort det. Detta var inte möjligt efter den första mätningen där alternativet efter
”6–11 gånger/år” var ”Mer sällan/aldrig”.
För att förbättra möjligheten att lägga ihop svaren från intervjuer och postsvar
gjorde vi en större förändring i postenkäten. I postenkäten för EP1 gällde frågan hur
ofta man spelade endast den övergripande frågan för varje spelform. Följdfrågorna
om olika speltyper var bara enkla ja eller nej-frågor. I postenkäten för EP2 gjorde
vi i stället en inledande ja eller nej-fråga för respektive spelform och därefter frågor
om hur ofta man spelat på olika speltyper, om än med en något grövre tidsindelning
än för telefonintervjun.

Spelfrekvens
För var och en av de nio spelformerna definierade vi variabler för spelfrekvens
genom att ta den högst angivna spelfrekvensen för någon speltyp inom respektive
spelform och sedan dela in svaren i fyra nivåer enligt de alternativ som användes i
postenkäten:
0 = har inte spelat senaste året
1 = har spelat någon gång senaste året men mindre än varje månad
2 = har spelat en gång per månad eller mer, men inte varje vecka
3 = har spelat varje vecka.
Värdena för de nio variablerna summerades till ett spelfrekvensindex där varje person fick ett värde mellan 0 och 27. Därefter delade vi in personerna in i fyra kategorier efter värde på spelfrekvensindex:
• Inget spelande (0): Personer som inte har spelat de senaste 12 månaderna.
• Lågfrekvent spelande (1–3): Personer som spelat någon gång i högst tre olika
spelformer och som mest veckovis i en enskild spelform.
• Frekvent spelande (4–6): Personer som spelar i flera olika spelformer eller veckovis i två spelformer.
• Högfrekvent spelande (7 eller mer): Personer som spelar i många spelformer och
ofta (varje vecka) i flera olika former.
Det som här kallas spelfrekvens är alltså ett kombinerat mått som tar hänsyn både
till hur ofta och i hur många spelformer man spelar.

Riskpotential
Olika speltyper har olika riskpotential, vilket innebär att det verkar finnas högre risk
att utveckla spelproblem om man spelar på vissa typer av spel jämfört med andra.
Vi har bedömt samtliga speltyper i studien enligt sju kriterier och bildat ett vägt
index för riskpotential. Kriterierna är hämtade från ett mätinstrument för risk
potential, utvecklat av en tysk forskargrupp. Deras instrument är tänkt för specifika
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spel och består av tio kriterier, varav tre inte gick att tillämpa på grupper av spel,
som vi har här (Meyer, Fiebig et al. 2011).
Tabell 6. De olika delarna i mätinstrumentet för riskpotential
Kriterium

Vikt

Definition

Kodning

Tid för
varje enskild
spelomgång

3,0

Tid mellan satsning, utfall
och möjlighet att satsa igen
på samma spel

0 = Mer än 6 dagar; 1 = Mer än 24 timmar
och upp till 6 dagar; 1,5 = Mer än 4 timmar
och upp till 24 timmar; 2 = Mer än 30 minuter
och upp till 4 timmar; 2,5 = Mer än 3 minuter
och upp till 30 minuter; 3 = Mer än 1 minut
och upp till 3 minuter; 3,5 = 15 sekunder upp
till 1 minut

Multi
spelande

2,0

Möjligheten att göra flera
satsningar samtidigt eller
att vara aktiv i flera spel
samtidigt

2 = Ett spel och en satsning; 3 = Ett spel men
flera satsningar möjliga; 4 = Flera spel och
flera satsningar möjliga

Ljud- och
ljuseffekter

1,5

Ljud- och ljuseffekter under
spelet och/eller i samband
med presentationen av
spelet

0 = Varken ljud eller ljus; 2 = Antingen ljudeller ljuseffekter; 3 = Ljud- och ljuseffekter

Varierande
insats eller
satsning

1,4

Möjligheten för spelaren att
bestämma hur stor summa
han eller hon vill spela för

2 = Fast summa; 3 = Varierande men
begränsad summa; 4 = Obegränsad summa

Tillgänglig
het

1,3

Hur lätt spelet är att
komma åt

1 = Plats speciellt avsedd för spel; 2 = Tillgängligt i speciella miljöer; 3 = Tillgängligt
i vardagliga, offentliga miljöer; 4 = Tillgängligt
i hemmet eller på arbetsplatsen

Utbetalning
av vinst

1,3

Hur lång tid det tar från
utfall tills eventuell vinst är
tillgänglig för ny satsning

1 = Utbetalning efter förfrågan sedan resultaten publicerats eller gjorts tillgängliga;
2 = Omedelbart efter förfrågan, men inte i
anslutning till platsen där resultatet avgjordes;
3 = Omedelbart efter förfrågan och i anslutning till platsen där resultatet avgjordes;
4 = Omedelbart, automatiskt, efter varje spel

Spelets
kontinuitet

1,0

I vilken utsträckning en
spelsession kan fortsätta
utan avbrott alternativt
förlängas med annan typ av
spel (som inte behöver vara
inom samma spelform)

0 = 0–5 minuters kontinuerligt spelande;
1 = Mer än 5 minuter och upp till 14 minuters kontinuerligt spelande; 2 = Mer än 15
minuters och upp till 30 minuters spelande;
3 = Mer än 30 minuter och upp till 1 timmes
kontinuerligt spelande; 3,5 = Mer än 1 timme
och upp till 3 timmars kontinuerligt spelande;
4 = Mer än 3 timmars kontinuerligt spelande
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En speltyp kan få som minst 9 och som mest 45 beroende på kombinationen av
olika karakteristika. I det ursprungliga instrumentet delades spelen in i fem olika
nivåer. Vi har i stället gjort en indelning i låg, medel och hög risknivå:
9–24
låg riskpotential
25–31
medelhög riskpotential
32–45
hög riskpotential.

Spelproblem och risk för spelproblem
Mätinstrumentet Problem Gambling Severity Index (PGSI)
Problem Gambling Severity Index (PGSI) är ett mätinstrument för spelproblem som
består av nio frågor, alla med svarsalternativen aldrig/ibland/ofta/alltid. PGSI är
utvecklat i Kanada och är ett av de mätinstrument för spelproblem som används
mest internationellt i befolkningsstudier och liknande (Wynne 2003).
Tabell 7. Frågorna som ingår i Problem Gambling Severity Index (PGSI)
1. Hur ofta har du spelat för mer än du verkligen haft råd att förlora de senaste 12 månaderna?
2. Hur ofta har du behövt spela med större summor för att få samma känsla av spänning de senaste
12 månaderna?
3. Hur ofta har det hänt att du återvänt någon annan dag för att vinna tillbaka det du förlorat de
senaste 12 månaderna?
4. Hur ofta har du lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för de senaste 12 månaderna?
5. Hur ofta har du upplevt problem på grund av ditt spelande de senaste 12 månaderna?
6. Hur ofta har spelandet orsakat dig några problem med din hälsa, inräknat stress eller ångest de
senaste 12 månaderna?
7. Hur ofta har någon kritiserat ditt spelande eller sagt att du har problem med spelandet de senaste
12 månaderna?
8. Hur ofta har ditt spelande orsakat några ekonomiska problem för dig eller ditt hushåll de senaste
12 månaderna?
9. Hur ofta har du känt skuld över hur du spelat, eller vad som händer när du spelar, de senaste
12 månaderna?

Fråga 3 för PGSI sammanfaller med fråga 10B för Sogs (se nedan). Denna fråga
ställdes bara en gång och då i samband med frågorna för Sogs.
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Svaren på frågorna kodades enligt följande:
0 = aldrig
1 = ibland
2 = ofta
3 = alltid.
Svaren summerades och den totala summan kunde som mest bli 27. Följande gränser användes:
0		
inga spelproblem
1–2
viss risk
3–7
förhöjd risk
8 eller mer spelproblem.
Det är vanligt att man slår ihop kategorierna ”förhöjd risk” och ”spelproblem”.
Det är få som befinner sig i den allvarligaste kategorin, vilket gör det svårt att göra
bra skattningar av hur stora andelar det kan finnas i olika delgrupper. Vi har därför
i huvudsak använt oss av följande alternativa indelning i tre olika kategorier:
0		
inga spelproblem
1–2
viss risk
3 eller mer problemspelande.
För några analyser skiljer vi ut alla som fått minst 1 på PGSI och kallar dem riskspelare:
0		
inga spelproblem
1 eller mer riskspelare.

Mätinstrumentet South Oaks Gambling Screen – Revised
South Oaks Gambling Screen – Revised (Sogs-R) är ett mätinstrument för spelproblem som består av 20 frågor med två tidsperspektiv – livstid respektive det
senaste året (Lesieur & Blume 1987). Den som svarar ibland, ofta eller alltid på
fråga 1A–10A och ja på fråga 11A–20A får respektive följdfråga för senaste året.
I analyserna för den här rapporten har vi enbart använt frågorna som gäller hela
livstiden, och då framför allt för att skilja ut dem som tidigare haft spelproblem
bland dem som blivit nya problemspelare från den första till den andra mätningen
(läs mer nedan i avsnittet om prevalens och incidens).
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Tabell 8. Frågorna som ingår i South Oaks Gambling Screen – Revised (Sogs-R)
Sogs, livstid

Sogs, senaste året

Svarsalternativ

1A. Om du förlorat på spel, har det någon gång
hänt att du då återvänt en annan dag för att försöka
vinna tillbaka det du förlorat?

1B. Hur ofta har det hänt
under det senaste året?

Aldrig, ibland,
ofta, alltid

2A. Har du någon gång låtit andra förstå att du
har vunnit pengar på spel fast du i verkligheten
förlorat?

2B. Hur ofta har detta hänt
under det senaste året?

Aldrig, ibland,
ofta, alltid

3A. Har du någon gång spelat för mer pengar än
vad du egentligen avsåg?

3B. Hur ofta har detta
inträffat under det senaste
året?

Aldrig, ibland,
ofta, alltid

4A. Har du någon gång blivit kritiserad på grund av
att du spelar?

4B. Har detta inträffat
någon gång under det
senaste året?

Aldrig, ibland,
ofta, alltid

5A. Har du någon gång haft skuldkänslor på grund
av dina spelvanor?

5B. Har du någon gång
känt så under det senaste
året?

Aldrig, ibland,
ofta, alltid

6A. Har du någon gång känt det som att du skulle
vilja sluta spela men inte trott dig om att klara av
det?

6B. Har du någon gång
känt så under det senaste
året?

Aldrig, ibland,
ofta, alltid

7A. Har du någon gång gömt lotter, spelpengar,
spelkvitton, bongar eller andra tecken på att du
spelat för din make/maka/sambo, barn eller andra
viktiga personer i ditt liv?

7B. Har du gjort så någon
gång under det senaste
året?

Aldrig, ibland,
ofta, alltid

8. Har det någon gång varit häftiga diskussioner
hemma om hur du handhar pengar?

Fråga 8 används enbart
som filter för fråga 8A.

Aldrig, ibland,
ofta, alltid

8A. Har diskussionerna någon gång handlat om ditt
spelande?

8B. Har du hamnat i sådana diskussioner under
det senaste året?

Aldrig, ibland,
ofta, alltid

9A. Har du någon gång spelat i stället för att vara
på ditt arbete eller när du egentligen skulle ha skött
dina studier?

9B. Har du gjort så någon
gång

Aldrig, ibland,
ofta, alltid

10A. Har du någon gång lånat pengar av någon för
att kunna spela, utan att betala tillbaka?

10B. Har du gjort så under
det senaste året?

Aldrig, ibland,
ofta, alltid

11A. Har du någon gång lånat pengar från hushållskassan för att kunna spela eller betala spelskulder?

11B. Har du gjort så under
det senaste året?

Ja, nej

12A. Har du någon gång lånat pengar av din maka/
make/sambo eller partner för att kunna spela eller
betala spelskulder?

12B. Har du gjort så under
det senaste året?

Ja, nej

13A. Har du någon gång lånat pengar av släktingar
eller bekanta för att kunna spela eller betala spelskulder?

13B. Har du gjort så under
det senaste året?

Ja, nej
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14A. Har du någon gång lånat pengar av banker,
finansbolag eller låneinstitut för att kunna spela
eller betala spelskulder?

14B. Har du gjort så någon
gång under det senaste
året?

Ja, nej

15A. Har du någon gång tagit ut kontanter med
hjälp av kreditkort eller belastat ett kreditkonto för
att kunna spela eller betala spelskulder?

15B. Har du gjort så någon
gång under det senaste
året?

Ja, nej

16A. Har du någon gång tagit lån till höga räntekostnader t. ex. hos någon privat låneförmedlare
eller så kallad lånehaj, för att kunna spela eller
betala spelskulder?

16B. Har du gjort så någon
gång under det senaste
året?

Ja, nej

17A. Har du någon gång sålt aktier, obligationer,
premieobligationer eller andra värdepapper för att
kunna spela eller betala spelskulder?

17B. Har du gjort så någon
gång under det senaste
året?

Ja, nej

18A. Har du någon gång sålt någon/några av dina
personliga ägodelar för att kunna spela eller betala
spelskulder?

18B. Har du gjort så någon
gång under det senaste
året?

Ja, nej

19A. Har du någon gång skrivit ut checkar som
saknade täckning eller övertrasserat bankkonton för
att kunna spela eller betala spelskulder?

19B. Har du gjort så någon
gång under det senaste
året?

Ja, nej

20A. Har du någon gång upplevt problem på grund
av dina spelvanor?

20B. Har du gjort så
någon gång under det
senaste året?

Ja, nej

För varje positivt svar, dvs. ibland, ofta eller alltid på någon av fråga 1–10 eller ja
på någon av fråga 11–20, räknades 1 poäng. Poängen summerades för livstid och
för senaste året var för sig. Maxpoäng för respektive summa är 20. Följande gränser
användes:
0–2
inga problem
3–4
problemspelare
5 eller mer troligen patologisk spelare.

Prevalens, incidens och andra övergångar
Prevalens beskriver hur stor del av en befolkning som har en viss sjukdom eller är i
ett visst tillstånd vid en viss tidpunkt.
Incidens beskriver antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid.
Det används ofta för att beskriva antalet nya fall av en sjukdom, men det kan också
vara andra symptom eller händelser.
I den här rapporten handlar prevalensen om andelen problemspelare enligt PGSI
i befolkningen 2008/2009 respektive 2009/2010, det vill säga de som hade förhöjd
risk eller spelproblem vid respektive mätning.
Den incidens som beskrivs gäller andelen nya problemspelare enligt PGSI i
befolkningen under det år som gick mellan första (2008/2009) och andra (2009/
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2010) mätningen, det vill säga de som gick från inga problem eller viss risk till förhöjd risk eller spelproblem.
De incidenta fallen delas vidare in i verklig incidens, dvs. problemspelande för
första gången i livet och återfall, där tidigare spelproblem definieras som minst 3 på
Sogs livstid, dvs. problemspelare eller troligen patologisk spelare enligt Sogs livstid
vid mätningen 2008/2009.
Vidare ingår de incidenta fallen i gruppen nya riskspelare, som består av alla som
gick från inga problem till viss risk eller mer, det vill säga från att ha PGSI=0 till att
få 1 eller mer.
Vi studerar också minskad grad av spelproblem. Där har vi dels tidigare problemspelare som är de som hade förhöjd risk eller spelproblem vid den första mätningen
men viss risk eller inga problem vid den andra. Dessa ingår också som en del i den
andra övergångskategorin som består av de som har minskad grad av spelproblem.
De som minskat minst en kategori enligt PGSI-skalan – från spelproblem till förhöjd
risk eller lägre, från förhöjd risk till viss risk eller lägre eller från viss risk till inga
problem – utgör denna kategori.

Psykisk hälsa – Kessler 6
Kessler 6 (K6) består av sex frågor om psykisk hälsa (Kessler, Barker et al. 2003).
Svarsalternativen är hela tiden, för det mesta, en del av tiden, en liten del av tiden
samt inte alls:
Tabell 9. Frågorna som ingår i Kessler (K6)
1. Ungefär hur ofta under de senaste 30 dagarna har du känt dig nervös?
2. Ungefär hur ofta under de senaste 30 dagarna har du känt hopplöshet?
3. Ungefär hur ofta under de senaste 30 dagarna har du känt dig rastlös eller orolig?
4. Ungefär hur ofta under de senaste 30 dagarna har du känt dig så deprimerad att inget kunnat
muntra upp dig?
5. Ungefär hur ofta under de senaste 30 dagarna har du känt att allt varit en ansträngning?
6. Ungefär hur ofta under de senaste 30 dagarna har du känt dig värdelös?

Svaren kodades enligt följande:
4 = hela tiden
3 = för det mesta
2 = en del av tiden
1 = en liten del av tiden
0 = inte alls.
Svarskoderna summerades. Maxpoäng för instrumentet är 24. Gränsen för allvarlig
psykisk störning är 13. Vi delade vid 9, som är gränsen för nedsatt psykisk hälsa.
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Riskabla alkoholvanor – Audit
Riskabla alkoholvanor mättes med tre frågor som hämtats från frågeinstrumentet
Audit (Alcohol Use Disorder Identification Test). I frågeformuläret fanns det åtta
olika svarsalternativ för fråga 1 och sex olika för fråga 2, men vid analyserna är de
sammanslagna enligt följande:
Tabell 10. Frågor om riskabla alkoholvanor
1. Hur ofta har du druckit alkohol under
de senaste 12 månaderna?

4 = Dagligen eller nästan dagligen
3 = Några gånger per vecka
2 = 1 gång per vecka eller några gånger per månad
1 = 1 gång per månad eller 6–11 gånger eller mer sällan
0 = Aldrig

2. Hur många ”glas” har du druckit en
typisk dag då du druckit alkohol under
de senaste 12 månaderna?

4 = 10 glas eller fler
3 = 7–9 glas
2 = 5–6 glas
1 = 3–4 glas
0 = 1–2 glas

3. Hur ofta har du druckit sex ”glas”
eller fler vid samma tillfälle, under
senaste 12 månaderna?

4 = Dagligen eller nästan dagligen
3 = Varje vecka
2 = Varje månad
1 = 6–10 gånger eller mer sällan
0 = Aldrig

Med ”glas” menas 50 cl folköl, 33 cl starköl, 10–15 cl vin, 5–8 cl starkvin eller
4 cl sprit.
Svaren summerades till ett index där den hösta möjliga summan var 12. Gränsen
för riskkonsumtion sattes till 8 eller mer för män och 6 eller mer för kvinnor. (Statens
folkhälsoinstitut 2011)

Onlinespelande
När den första mätningen genomfördes användes en direkt fråga om spel via internet i telefonintervjuerna. Denna fråga användes också som en filtervariabel så att
endast de som svarat ja på frågan fick följdfrågor om spelande via internet i olika
spelformer. I postenkäterna användes följdfrågor om olika speltyper via internet för
samtliga som spelat i respektive spelform och vi skapade i efterhand en variabel för
onlinespelande från svaren på frågorna som gällde spel via internet.
Resultatet från den första mätningen var att 9 procent av befolkningen 16–84 år
hade spelat spel om pengar online under det senaste året. I efterhand kan vi konstatera att det förmodligen var en underskattning. När vi jämförde resultaten från
de två datainsamlingsmetoderna visade det sig att den vägda andelen onlinespelare
enligt resultatet från telefonintervjuerna var 8 procent, medan motsvarande andel
bland de som deltagit i postenkäten var 13 procent. Skillnaden var statistiskt säker-
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ställd även då vi kontrollerat för kön, ålder, utbildningsnivå och boende i storstad
eller inte, faktorer som alla samvarierar med onlinespelande.
Inför den andra mätningen tog vi bort filterfrågan om onlinespelande i telefonintervjuerna. Andelen som spelat online beräknades i stället utifrån svar på följdfrågor för spelandet i de olika spelformerna gällande spel på olika speltyper via
internet. Resultaten från denna mätning visar att den totala andelen onlinespelare
är 13 procent. Den här gången var det enbart slumpmässig skillnad i andel mellan
de som svarat via telefonintervju och de som fyllt i postenkäten.
Det var inte heller signifikant skillnad för onlinespelande mellan resultaten från
postenkäter vid det första och det andra tillfället. Däremot var det en signifikant
ökning enligt resultaten enbart från telefonintervjuerna, vilket kan tyda på att
ökningen snarare är en effekt av ändrad mätmetod än verklig ökning och att resultaten från EP1 visade en för låg nivå för onlinespelandet. Det kan vara så att de som
svarade nej på filterfrågan vid det tillfället hade glömt att de spelat på en viss sorts
spel eller inte tänkt spel som till exempel att köpa bingolotter eller Harry Boy via
nätet som spel online. När de i stället blev tillfrågade om varje enskild speltyp i den
andra mätningen var det mindre risk för fel på grund av glömska.

Internt bortfall och kompensation för det (imputationer)
Vid telefonintervjuerna fanns alltid möjligheten att avstå från att svara på enskilda
frågor genom att ange att man inte visste alternativt inte ville svara på frågan.
Svarsbortfallet var under 1 procent för flertalet frågor med två undantag där det ena
rörde största spelvinsten under de senaste 12 månaderna (1,6 procent bortfall) och
den andra en fråga om hur viktigt spel om pengar är bland vännerna (4,6 procent
bortfall). Mindre än 1 procent av dem som intervjuades avbröt intervjun innan den
var slut. Bland postenkäterna var svarsbortfallet något större.
Bortfall på enstaka frågor är ett problem, framför allt när man vill slå samman
svaren från flera frågor för att få en mer sammanfattande bild. För att ändå kunna
använda de svar som finns insamlade kan man fylla på värden där de saknas genom
att göra så kallade imputationer. Vi har använt denna teknik i två fall. Det ena är
svarsbortfall på frågor som ingår i något av mätinstrumenten för spelproblem. Där
har vi satt in värdet 0, som motsvarar ”aldrig”, för obesvarade frågor. Det andra
fallet gäller svaren på frågor om vilka summor man spelat för inom olika spelformer
de senaste 30 dagarna. De som angett att de har spelat utan att ange spelsumma har
fått ett värde som motsvarar medelvärdet för övriga som spelat lika länge i respektive spelform.
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Registervariabler
Svarsdata från intervjuer och enkäter kompletterades med uppgifter om
• kön
• ålder
• civilstånd
• kommun
• medborgarskap
• födelseland
• föräldrars födelseland
• antal hemmavarande barn
• årtal för äktenskap och skilsmässor
• inrikes flyttningar
• in- och utvandring
• årtal då en maka, make eller partner avlidit
• högsta avslutade utbildning
• betyg, studieväg och hemspråksundervisning
• arbete och yrke
• inkomst
• förmögenhet
• skulder.
Uppgifterna om sådant som kön, ålder, civilstånd och bostadsort har hämtats från
Registret över totalbefolkningen och är från 2009. Uppgifter från övriga register
gäller för 2007 eller tidigare.
I analyserna för den här rapporten har vi använt följande information från registervariabler:
• högsta utbildningsnivå
• disponibel inkomst
• kvalifikationsnivå enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK)
• hemkommun
• födelseland.

Dataåtkomst och sekretess
All dataanalys har gjorts via SCB:s Mikrodataåtkomst (Mona) där både svarsdata
och registerdata varit åtkomligt via fjärrskrivbordslösning. Av sekretesskäl har vi
bearbetat och analyserat data inloggade i Mona-systemet. De som har behörighet att hantera dessa data har en speciell säkerhetsdosa för inloggning till servern.
Endast resultatfiler där data sammanställts har lämnat Mona-systemet.
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Viktning, och jämförbarhet mellan mätningarna
För att våra resultat ska ge en bättre bild av befolkningen har vi använt kalibreringsvikter framtagna av SCB när vi beräknat andelar totalt eller i delgrupper. Vikterna
minskar framför allt felaktigheter som uppstår för att endast en mindre del av populationen studeras. Viktningen för mätningen 2009/10 gjordes med hänsyn till värdet
på följande variabler 2008:
• kön
• ålder
• födelseland
• inkomst
• typ av bostadsort (tätort eller inte)
• civilstånd
• anställningsförhållanden
• familjetyp (med eller utan barn)
• utbildningsnivå
• yrkeskategori
• socialbidrag
• erhållen sjukersättning
• arbetslöshet
• sysselsättningsbransch.
När vikterna används blir den beräknade svarsfrekvensen i den andra mätningen
80 procent, vilket är betydligt högre än de 63 procent som beräknades som viktad
svarsfrekvens för den första mätningen. En inledande svarsfrekvens kring 60 procent och ungefär 80 procent för en uppföljande mätning är normalt i befolkningsstudier.
Motsvarande vikter beräknades för analysen av data insamlade i den första
mätningen 2008/09. Vid jämförelse av skattningar vid de två mättillfällena har vi
använt respektive uppsättning av kalibreringsvikter för att få skattningar av läget
för befolkningen vid respektive mättillfälle. Alternativet skulle vara att beräkna nya
skattningar från den första mätningen enbart för de drygt 6 000 som deltog i båda
mätningarna, men vi ville undvika det av två skäl:
1. För att inte skapa förvirring genom att ha något olika resultat från den första
mätningen i våra olika publikationer.
2. För att den bästa skattningen görs med största möjliga mängd information, vilket innebär att den skattning som görs med drygt 8 000 svar, och därmed lägre
grad av bortfall, är att föredra framför en skattning baserad på drygt 6 000 svar.
För att ändå försäkra oss om att vi hade jämförbara resultat skattade vi ett antal
värden från den första mätningen, dels för samtliga svaranden i den första mätningen med de kalibreringsvikter som beräknades till den första mätningen, dels för
de svarande i den andra mätningen och då med de nya kalibreringsvikterna. Med
något undantag blev resultaten identiska avrundade till hela procent. Den största
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skillnaden var knappt en procentenhet, och i genomsnitt var skillnaderna en halv
promilleenhet. Resultaten redovisas i tabellbilagan (tabell 2.2 sid. 89).

Statistisk analys
Vi har använt kalibreringsvikter när vi gjort analyser med en eller kombinationen
av två variabler. Procentandelarna vi redovisar är alltså skattningar som gäller hela
populationen vid respektive mättillfälle. Skattningarna för mätningen 2008/09 är
beräknade för de då 8 165 svarande och vägda med kalibreringsvikterna för det
mättillfället. Skattningarna för mätningen 2009/10 skattningar av förändringar
från den första till den andra mätningen är beräknade för de 6 021 svarande vid det
andra mättillfället och vägda med de uppdaterade kalibreringsvikterna.
Resultaten redovisas i huvudsak med problemspelande, eller förändringar i grad
av problemspelande, som beroende variabel.
För jämförelser av prevalenssiffror för EP1 och EP2 har vi beräknat 95-procentiga konfidensintervall. I de fall de inte överlappar föreligger signifikant skillnad.
Bivariata samband har i huvudsak testats med Pearson’s Chi-2-test för oberoende. I några fall, i delgrupper med sned fördelning, använde vi i stället Fishers
exakta test. När det gäller samband mellan prevalens och incidens för problemspelande och möjliga orsaksvariabler har vi testat både uppdelat efter kön och totalt.
Vi har studerat olika typer av övergångar för risk- och problemspelande och
använt följande beroende variabler och delgrupper för analys. Grupperna är sins
emellan delvis överlappande. En individ kan t.ex. vara såväl ny riskspelare som
incident fall, men behöver inte vara det.
Tabell 11. Olika typer av övergångar för risk- och problemspelande från första till andra mätningen
Övergångskategori
2009/2010

Delgrupp som studerats
PGSI 2008/2009 Antal personer
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Ny riskspelare (PGSI 1+)

Tidigare icke-spelare och
spelare utan spelproblem

0

5 331

Incidens (PGSI 3+)

Samtliga förutom de som var
problemspelare 2008/2009

Mindre än 3

5 829

Spelare med minskad grad av
spelproblem (minst en PGSIkategori lägre än tidigare)

Tidigare spelare med viss risk,
förhöjd risk eller spelproblem

1 eller mer

690

Tidigare problemspelare
(<PGSI 3)

Problemspelare 2008/2009

3 eller mer

192
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Alla analyser för övergångar mellan olika delgrupper genomfördes med oviktade
data.
Figuren nedan visar schematiskt de olika delgrupperna och respektive övergångskategori.
Vit färg markerar att en PGSI-kategori från EP1 ingår i delgruppen som används
som bas för att beräkna respektive övergångskategori. Grå färg anger att PGSIkategorin inte ingår.
I figurerna för incidens respektive tidigare problemspelare finns även den större
delgruppen för ökad respektive minskad risk med för att visa hur de större och de
mindre kategorierna samvarierar.
Figur 2. Övergångskategorier: Nya riskspelare, nya problemspelare (incidens), spelare med
minskad grad av spelproblem samt tidigare problemspelare

Spelare utan
problem EP1

Spelare med
spelproblem EP1

Spelare utan
problem EP1

Spelare med förhöjd
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risk för spelproblem EP1

Spelare med viss risk
för spelproblem EP1
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EP1

Spelare utan
problem EP1

Icke-spelare EP1
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Icke-spelare
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Spelare med
spelproblem EP1
Spelare med
förhöjd risk för
spelproblem EP1
Spelare med
viss risk för spelproblem EP1

Incidens

Spelare utan
problem EP1

Icke-spelare EP1

Spelare med minskad
grad av spelproblem

Spelare med viss
risk för spelproblem
EP1
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Spelare med
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spelproblem EP1
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viss risk för spelproblem EP1
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SPEL OM PENGAR OCH SPELPROBLEM I SVERIGE 2009/2010

39

Problemspelande är uppenbart olika i olika åldersgrupper och för män och kvinnor,
och i ett första steg skattade vi därför logistiska regressionsmodeller för respektive
beroende variabel med ålder och kön som oberoende variabler.
Nedanstående variabler testades sedan en i taget i modeller där ålder och kön
ingick (i modellerna för de helt nya riskgrupperna ingick även en variabel för att
överhuvudtaget ha spelat i EP1):
• hushållsekonomi
• spelade tv- eller datorspel i EP1
• började spela tv- eller datorspel under året
• allmän hälsa, EP1
• försämrad allmän hälsa
• psykisk hälsa, EP1
• försämrad psykisk hälsa
• riskabla alkoholvanor, EP1
• har fått riskabla alkoholvanor under året
• rökare, EP1
• ny rökare
• bosatt i Stockholm, Göteborg eller Malmö, EP1
• har flyttat till Stockholm, Göteborg eller Malmö
• utbildningsnivå, EP1
• födelseland (Sverige eller annat)
• påståenden från den så kallade JAS-skalan (Jonsson-Abbott-Scale), som innehåller påståenden om spelande och syn på spelande, EP1 (se sid. 66)
• möjlighet att få hjälp och stöd, EP1
• någon att dela sina innersta känslor med, EP1
• spelade på jobbet eller i skolan, EP1
• har börjat spela på jobbet eller i skolan
• livshändelser konstaterade i EP2.
För var och en av de fyra beroende variablerna skattade vi därefter multivariata
modeller med de variabler som visat sig vara signifikanta i föregående steg, med
följande delmoment:
1. Startmodell med oberoende variabler från EP1, från vilken variabler med ickesignifikanta koefficienter rensades bort.
2. Test av interaktion med ålder och kön.
3. Respektive modell kompletterades med förändringsvariabler och livshändelser.
4. Modellen slutjusterades genom att variabler med icke-signifikanta koefficienter
rensades bort.
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Kausalitet och risk
Med statistiska metoder kan vi påvisa samband och konstatera om de är slumpvisa
eller om de är statistiskt säkerställda. Det senare innebär att sambandet mest troligt
inte bara gäller i det stickprov som studerats utan i hela populationen.
Kausalitet innebär ett orsakssamband. För att studera orsak och verkan behöver
vi göra upprepade mätningar. I kliniska studier kan man isolera andra tänkbara
faktorer och sedan tillföra en agent som kan få en viss effekt. När vi studerar företeelser i samhället genom befolkningsstudier som Swelogs är detta inte möjligt. Vi
kan komma en bit på väg genom att konstatera att ett tillstånd föregår ett annat.
En riskfaktor är en egenskap, ett tillstånd eller en vana som innebär en ökad
risk för att få en viss sjukdom eller liknande. Syftet med epidemiologiska studier är
oftast att kartlägga och beskriva sambandet mellan exempelvis sjukdomar och olika
riskfaktorer. När vi i rapporten skriver om risk menar vi alltså ett samband mellan
en förmodad riskfaktor och att bli problemspelare.
Ett sätt att beskriva en möjlig risk är att beräkna en oddskvot (OR), som beskriver kvoten mellan oddsen för att få en viss sjukdom i två olika grupper; män jämfört med kvinnor eller personer med låg utbildning jämfört med personer med hög
utbildning. Den ena kategorin utses som referenskategori med OR=1. När OR för
jämförelsekategorin är nära 1 är oddsen, eller risken, ungefär lika stor i båda grupperna. En oddskvot signifikant över 1 visar på ökad risk för jämförelsekategorin,
men den kan också vara signifikant under 1, vilket då visar på en betydligt lägre risk.
Vi har använt oddskvoter för att beskriva sambandet mellan olika tänkbara
riskfaktorer och incidens för problemspelande och andra övergångar som innebär markant förändrad grad av problemspelande. Genom att använda multivariat
analys har vi också justerat bilden av sambandet mellan en riskfaktor och respektive övergång. Oddskvoten mellan en riskfaktor och en övergång in i eller ut ur
en allvarligare grad av spelproblem beskriver den totala effekten, det vill säga den
totala riskökningen då en viss riskfaktor är närvarande. I en multivariat modell
med bakgrundsvariabler och andra riskfaktorer justeras respektive oddskvot för att
mer renodlat bli den direkta effekten av en viss riskfaktor. När bakgrundsvariabler
och andra riskfaktorer har inbördes samband kan det vara svårt att exakt beräkna
oddskvoten för respektive faktor. Rent teoretiskt måste också alla påverkande faktorer finnas med i modellen, vilket inte är möjligt i så här komplexa sammanhang.
Modellskattningarna ska därför ses som ungefärliga beskrivningar; förenklade
beskrivningar som ändå visar viktiga drag av sambanden mellan incidens och olika
riskfaktorer utan ambitionen att beskriva orsak och verkan.
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3. FÖRÄNDRINGAR
I SPELANDET

vi våra resultat för hur spelandet i Sverige förändrades
under ett år från 2008/2009 (EP1) till 2009/2010 (EP2). Resultaten i den första mätningen, EP1, gäller i huvudsak spelande under 2008 och resultaten i den andra mätningen, EP2, gäller i huvudsak spelandet under 2009 eftersom vi vid båda tillfällena
frågade om spelandet de senaste 12 månaderna. Här får du veta huruvida spelandet
i olika spelformer förändrats, om befolkningen lägger ner mer eller mindre tid och
pengar på spelandet samt om det oreglerade och illegala spelandet ökat eller minskat.

I detta kapitel redovisar

Spelandet enligt EP1 respektive EP2
Andelen som spelat senaste året ökade något från EP1 till EP2. Enligt mätningen
2008/2009 var det 70 procent som spelat senaste året. Ett år senare hade detta ökat
till 73 procent.
Figur 3. Andel som spelat i de olika spelformerna enligt mätningarna 2008/2009 respektive
2009/2010
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Andelarna som spelat i de olika spelformerna är relativt lika mellan mätningarna,
men vi noterar en signifikant minskning för sportspel från 19 procent till 16 procent
och för direktsända tv-tävlingar från 9 till 7 procent. Sportspel var också den spelform som relativt sett minskade mest enligt jämförelsen mellan resultaten från den
första mätningen i Swelogs och resultaten från den befolkningsundersökning som
gjordes i Sverige 1997/1998 (Swegs).
Under året som förflöt mellan mätningarna var det också en signifikant ökning
av andelen som spelat nummerspel (från 28 till 32 procent) och andelen som spelat
online via internet (från 9 till 13 procent). Den uppmätta ökningen för onlinespelande
kan dock bero på att mätmetoden för internetspelande ändrades för telefonintervjuerna, som var den primära mätmetoden (se sid. 34–35). Andelen internetspelare bland
dem som besvarade postenkäterna var ungefär lika stor vid båda mätningarna.

Förändrade spelvanor från EP1 till EP2 totalt sett
Av hela befolkningen i de aktuella åldersklasserna hade drygt 60 procent spelat
under båda mätperioderna. Män spelar fortfarande mer än kvinnor. Våra resultat
visar att 67 procent av männen spelat någon gång under såväl den första som den
andra mätperioden. Bland kvinnorna var det 57 procent som hade spelat någon
gång under båda mätperioderna. Andelen nya spelare, sådana som inte hade spelat
i den första mätperioden men däremot i den andra, är något större bland kvinnorna.
Samtidigt är det en något högre andel kvinnor som slutat spela från den första till
den andra mätningen, vilket tyder på att männen är mer stabila i sina spelvanor.
Knappt en femtedel hade inte spelat alls under de aktuella perioderna.
Figur 4. Spelat någon gång under ingen, en eller båda mätperioderna efter kön
Män
11 %

Kvinnor
12 %

16 %

20 %

8%
11 %

67 %

57 %

Inget spel någon mätperiod
Spelade endast i EP1
Spelade under båda mätperioderna
Spelade endast i EP2
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När vi delar in efter ålder och kön ser vi att andelen som spelat under båda mät
perioderna är störst i åldersgrupperna 25–44 respektive 45–64. Bland männen finns
den största andelen nya spelare bland de som var 16–17 år vid den första mätningen. Bland kvinnorna är andelen nya spelare större än genomsnittet bland dem
som var 16–17 respektive 18–24 år vid den första mätningen men även något högre
bland dem som var 65 år och äldre.
Andelen som spelar ökade i nästan alla grupper. En av få grupper där spelandet
till och med minskade var bland dem som är födda utanför Europa. Bland ensamstående utan barn är det inte någon förändring i andel som spelar då grupperna som
slutat respektive börjat är ungefär lika stora.

Skillnader mellan nytillkomna spelare och de som spelat vid båda mätningarna
De nya spelarna spelar generellt mindre än de som spelade under båda mätperioderna. Det är bara andelen som spelat på lotterier någon gång det senaste året som
är ungefär lika stor bland de nya och de som spelat tidigare, även om de nya spelarna inte alls gjort det lika ofta (det vill säga månadsvis eller mer) som de tidigare.
När det gäller andra spelformer är det en något större andel som spelat på spelmaskiner, poker och bingo bland de tidigare spelarna jämfört med de nytillkomna.
Andelen som spelat på nummerspel, sportspel, kasinospel, tv-tävlingar och hästar
däremot är mer än dubbelt så stor bland de gamla spelarna som bland de nya, bland
de som spelar på hästar till och med fyra gånger så stor.
Detta sammantaget visar att de nya spelarna relativt sett är något mer benägna
att spela på lotterier, poker, spelautomater och bingo än på andra spelformer.
Figur 5. Andel som spelat i respektive spelform samt via internet någon gång under de
Figur
5 Nya och kont spelare
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Förändringar vad gäller spelfrekvens
SPELFREKVENS
Vi har beräknat ett kombinerat mått för hur ofta och hur många olika spelformer
man ägnar sig åt och utifrån detta bildat fyra olika kategorier:
Spelfrekvens

Beskrivning

Inget spelande

Har inte spelat de senaste 12 månaderna

Lågfrekvent spelande

Har spelat i högst tre olika spelformer och som
mest veckovis i en spelform

Frekvent spelande

Har spelat i flera olika spelformer men som mest
veckovis i högst två spelformer

Högfrekvent spelande

Har spelat i många spelformer och spelar ofta
(minst varje vecka) i flera olika spelformer

Andelen som spelat någon gång det senaste året ökade med 3 procentenheter m
 ellan
mätningarna och det är framför allt det lågfrekventa spelandet, att spela men
i enbart ett fåtal spelformer och som mest veckovis i en spelform, som ökat.
6 Spelfrekvens
FigurFigur
6. Spelfrekvens
i den första respektive den andra mätningen
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Förändringarna vad gäller andelen med frekvent respektive högfrekvent spelande är
bara marginella. Däremot var det delvis olika personer som ägnade sig åt högfre
kvent spelande under de olika mätperioderna. Ungefär en tredjedel byttes ut från
den första till den andra mätningen.
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Män spelar generellt mer än kvinnor, och de utgjorde 77 procent av dem som spelade högfrekvent i båda mätningarna. Kvinnorna var dock något fler relativt sett
bland dem som började respektive slutade spela högfrekvent, vilket kan tyda på att
kvinnors högfrekventa spelande varierar mer än männens.
Det var en hel del yngre vuxna (18–24 år vid första mätningen) som minskade sitt
spelande från högfrekvent till mindre frekvent, medan det relativt sett var fler unga
(16–17 år 2008/09) och fler äldre (65–84 år 2008/09) som börjat spela högfrekvent.
Andelen med låg utbildning är högst bland dem som börjat spela högfrekvent och
lägst bland dem som minskat sitt spelande från högfrekvent till mindre frekvent.
Det fanns därtill en ganska stor grupp med enbart grundskoleutbildning bland dem
som fortsatte spela högfrekvent. Detta kan innebära att de med lägre utbildning
har svårare att minska sitt spelande när de väl börjat spela högfrekvent. Andelen
med utbildning från universitet eller högskola är markant högst bland dem som inte
längre spelar högfrekvent.
Personer födda i övriga Europa är inte så vanliga bland dem som börjat spela
högfrekvent. Där finner vi i huvudsak personer födda i Sverige och en något högre
andel personer födda utanför Europa jämfört med andelen bland dem som slutat
eller fortsatt spela högfrekvent.

Spel med olika hög riskpotential
De flesta speltyper kan förorsaka spelproblem för den som spelar på dem, men hur
stor risken är varierar. Vi har bedömt de olika speltyperna efter sju kriterier (se metodavsnittet), med varierande vikt för i hur hög grad de påverkar risken för problem. Som
resultat fick vi tre grupper med låg, medelhög respektive hög riskpotential.

RISKPOTENTIAL
Låg

I huvudsak spel med lång tid från insats till utfall med kort sammantagen speltid per tillfälle och få variationer, t.ex. lotterier köpta hos
ombud eller Harry Boy

Medelhög

Spel med kortare tid från insats till utfall, och möjlighet att förlänga
den totala speltiden med en svit av spelomgångar, t.ex. de flesta
sorters sportspel, spel på hästar och live-poker

Hög

Spel med kort tid från insats till utfall, snabb utbetalning av vinst,
möjlighet till långa spelsessioner och ofta speciella miljöer med ljus
och ljud. Många av spelen är tillgängliga via internet. Till exempel
spel på spelautomater, kasinospel

En lista över i studien förekommande speltyper och deras riskpotential finns i
tabellbilagan (tabell 3.8, sid. 95–96).
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Vi har tittat på hur vanligt det är att spela varje månad på spel med låg, medelhög
respektive hög riskpotential. De som spelar på flera olika spel varje månad finns
i den grupp som motsvarar högsta riskpotential för något av spelen. Spelare som
spelar mindre ofta än varje månad och icke-spelare bildar tillsammans kategorin för
ej månatligt spel.
Andelen som spelade minst varje månad på något spel med hög riskpotential var
4–5 procent både 2008/09 och 2009/10. Andelen som inte spelade varje månad på
någon specifik speltyp var oförändrat 56 procent mellan mätningarna. Däremot var
det en viss förskjutning mellan månatligt spel på spel med låg och medelhög riskpotential. Andelen på medelhög nivå minskade medan andelen som spelade på spel
med låg riskpotential ökade.
Figur 6 Spelfrekvens
Figur 7. Månatligt spel i spel med olika riskpotential i EP1 och EP2
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Samtidigt var det en hel del förändring vad gäller vem som spelade på vilka spel
typer. Figur 8 visar eventuellt månatligt riskspelande och grad av risk i EP2 för
respektive kategori av eventuellt månatligt riskspelande under EP1.

SPEL OM PENGAR OCH SPELPROBLEM I SVERIGE 2009/2010

47

Figur 8. Förändring av månatligt spelande i spel med olika riskpotential. Andelen som finns kvar
i samma riskkategori är markerad med grå färg för respektive kategori
Figur 8 Riskpotential trans
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Andelen som finns kvar i samma riskkategori som tidigare är störst bland dem som
inte spelade månatligen enligt den första mätningen. 82 procent av dessa spelade
fortfarande inte varje månad i någon speltyp. För övriga kategorier varierar andelen
med oförändrad risknivå mellan 54 och 59 procent.
54 procent av dem som spelade på spel med hög riskpotential i EP1 fortsatte med
detta i EP2. Detta motsvarar cirka 180 000 personer i befolkningen, som spelade
minst varje månad på något spel med hög riskpotential under båda mätperioderna.
Nästan lika många, cirka 140 000 personer, började spela månadsvis på något av
spelen i högriskkategorin mellan mätningarna. Av dessa spelade 50 000 överhuvudtaget inte månadsvis i den första mätningen (EP1). I diagrammet motsvaras de av
1 procent av de som inte spelade månatligt i EP1, men eftersom detta är den största
gruppen i befolkningen blir det ganska många personer ändå.
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Förändringar i spelsummor
Figur 9 Spelsummor
Figur 9. Spelsummor totalt per månad
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Vi ser inga stora förändringar i satsade pengar totalt utifrån de självrapporterade
värdena i undersökningen. Mediansumman har ökat något medan medelvärdet
minskat. Att medelvärdet minskat beror framför allt på färre riktigt höga summor.
Sett till spelform har de summor man säger att man spelat för de senaste 30
dagarna ökat något i genomsnitt för dem som spelat på nummerspel och på hästar
men minskat i övriga spelformer.
De självrapporterade värdena ger totalt sett en underskattning av spelandet i
Sverige. I rapporten Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 (Statens
folkhälsoinstitut, 2010) redovisar vi likheter och skillnader mellan de självrapporterade värdena och de officiella summor som redovisas av Lotteriinspektionen.
Inspektionens siffror visar inte heller på någon större förändring mellan 2008
och 2009, och ökningen för hästspel och nummerspel bekräftas.
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REGLERAT, OREGLERAT OCH ILLEGALT SPEL I SVERIGE
Den reglerade spelmarknaden utgörs av de aktörer som har tillstånd att bedriva spel
om pengar i Sverige enligt lotterilagen (1994:1000), kasinolagen (1999:355) eller lag
om anordnande av visst automatspel (1982:636). De här aktörerna har tillstånd:
• Svenska spel AB
• AB Trav och galopp
• Folkspel
• Sveriges bingoarrangörers centralorganisation
• Sveriges hotell- och restaurangföretagare
• Rikslotterier som Miljonlotteriet, Postkodlotteriet m.fl.
• Föreningar som anordnar lokala lotterier.
De mindre, lokala föreningslotterierna och spelaktörer i listan har grundprincipen
att spelverksamhetens överskott ska tillfalla allmännyttiga eller ideella intressen.
Det gäller inte för de företag som bedriver restaurangkasinon.
Lotteriinspektionen är den myndighet som ger tillstånd till rikslotterier, automatspel, restaurangkasinon och vissa bingotillstånd. Myndigheten har också det övergripande ansvaret för att kontrollera spel- och lotteriverksamheten i Sverige.

Oreglerat spelande
Oreglerat spelande består i studien av spel via internet hos andra än de reglerade
spelbolagen.
Vid mätningen 2008/2009 kunde vi sortera ut dem som spelat sex gånger eller
mer på någon oreglerad sida i en specifik spelform. Den andelen var 2,7 procent. Vid
mätningen 2009/2010 var motsvarande andel 2,9 procent, det vill säga ungefär lika
stor som i den förra mätningen.
Den här gången kan vi dessutom skilja ut dem som spelat på någon oreglerad
sida överhuvudtaget det senaste året. Denna andel är 4,5 procent av befolkningen.
Andelen är dubbelt så stor bland dem som spelade under båda mätperioderna jämfört med dem som inte spelade i den första mätningen (7 procent mot 3 procent).
Oreglerat spelande är liksom vid föregående mätning mer vanligt bland män än
kvinnor, och mest vanligt bland män 18–24 år där nästan en femtedel (18 procent)
ägnat sig åt oreglerat spel någon gång det senaste året. Liksom för männen är det
18–24-åringarna som spelat mest oreglerat bland kvinnorna, men bland dessa är
det 3 procent. I övriga åldersgrupper varierar andelen mellan 1 och 12 procent för
männen och 1 och 2 procent för kvinnorna.
Liksom i föregående mätning är oreglerat spelande vanligast bland de med gymnasieutbildning. Av dessa har 5 procent spelat i någon sådan form det senast året.
Bland dem med högskole- eller universitetsutbildning är andelen 4 procent medan
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den är lägst bland dem med enbart grundskoleutbildning där 3 procent spelat på
någon oreglerad sida.

Illegalt spelande
Spel på illegala spelautomater på restauranger, klubbar eller liknande är en av de
illegala spelformer vi frågat om. Här tar vi också med livepoker på klubbar.
Vid mätningen 2008/2009 var det knappt 1 procent som uppgav att de hade
ägnat sig åt illegalt spelande minst sex gånger i någon av speltyperna som ingår i
kategorin. Nivån är i stort sett oförändrad vid mätningen 2009/2010.
Ser vi till andelen som ägnat sig åt illegalt spelande någon gång under året är den
cirka 2 procent, det vill säga dubbelt så stor som andelen som gjort det sex gånger
eller fler i någon speltyp.
Bland dem som spelade i den andra mätningen men inte i den första är det knappt
2 procent som spelat på illegalt spel någon gång medan det är drygt 3 procent som
spelat på illegalt spel bland dem som spelade under båda mätperioderna.
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4. FÖRÄNDRINGAR I
SPELPROBLEM OCH SPELANDE

I det här kapitlet beskriver vi hur befolkningens spelande och spelproblem har
förändrats under ett år.
Vi beskriver dels förändringar i den totala nivån, dels förändringar på individnivå. Eftersom vi frågat samma personer vid två tillfällen kan vi nu se förändringar
på individnivå och därmed beskriva hur många det egentligen är som går in i eller ut
ur olika grader av spelproblem. Vi kompletterar bilden med hur många som går in
i och ut ur spelande och får därmed åtta kategorier för förändring respektive oförändrat tillstånd. I nästa kapitel studerar vi sedan de nytillkomna problemspelarna
speciellt.
Mätinstrumentet Problem Gambling Severity Index (PGSI, läs mer i kapitel 2,
Metod och syfte) är det som vi använt för att mäta omfattningen av spelproblem.
PGSI består av nio frågor om spelande under de senaste tolv månaderna. Summan
av svaren ger sedan indelning i fyra kategorier: inga spelproblem, spelare med viss
risk, spelare med förhöjd risk och spelare med spelproblem. Om inget annat anges
finns de som inte spelat alls de senaste tolv månaderna med i kategorin inga spelproblem. I vår rapport lägger vi dessutom oftast ihop grupperna med förhöjd risk
respektive spelproblem och kallar dem problemspelare, liksom man vanligtvis gör i
internationella sammanhang.
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PGSI:S POÄNGSKALA OCH KATEGORIER
0 poäng: Inga spelproblem. Gruppen omfattar dels de som inte spelat alls de
senaste 12 månaderna, dels de som spelar men svarar ”aldrig” på samtliga nio
frågor. Personer i den här gruppen har inte upplevt några negativa konsekvenser
av sitt spelande senaste året.
1–2 poäng: Spelare med viss risk. De som svarar ”aldrig” på de flesta av frågorna
men ”ibland” på någon eller några kan vara på väg mot mer allvarliga spelproblem.
Troligtvis påverkas inte personer i den här gruppen negativt av sitt spelande.
3–7 poäng: Spelare med förhöjd risk. Den som svarar ”ibland” på tre eller fler
frågor, eller ”alltid” är mer tydligt på väg mot mer allvarliga spelproblem. För per
soner i den här gruppen medför nästan alltid spelandet negativa konsekvenser.
8 poäng eller mer: Spelare med spelproblem. Personer som klassas som spelare
med spelproblem är de som påverkas mest negativt av sitt spelande. De kan i det
här stadiet ha mist kontrollen över sitt spelande.
Kategorierna med ”förhöjd risk” och ”spelproblem” slås ofta ihop till en kategori
med problemspelare.

Andelen problemspelare ökade inte signifikant under året mellan den första och
den andra mätningen, den är fortfarande cirka 2 procent av befolkningen. Däremot
ökade andelen som spelar utan att ha problem med cirka 4 procentenheter genom
att andelen som spelar överhuvudtaget ökade något (från 70 till 73 procent) och att
andelen med viss risk för spelproblem minskade från 5 till 4 procent.
Figur 10. Andel personer i befolkningen med olika grad av spelproblem enligt PGSI 2008/2009
Figur 11 PGSI prev EP1 och EP2
(EP1) och 2009/2010 (EP2)
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Att andelen problemspelare inte har förändrats ska inte tolkas som att ingen förändring har skett mellan mätningarna. Nivån är i stort sett densamma, men en hel del
personer har rört sig mellan kategorierna. Andelen nya med spelproblem (incidensen) var 0,18 procent under året. Incidensen för problemspelare i hela befolkningen
var 1,4 procent och incidensen för problemspelare bland dem som redan spelade i
EP1 var 1,7 procent.
Totalt var det ungefär 100 000 personer av den svenska befolkningen mellan
16 och 84 år som blev problemspelare från mätningen 2008/2009 till mätningen
2009/2010. Drygt hälften var män, och mer än en fjärdedel var under 25 år.
Samtidigt fortsatte drygt 40 000 personer vara problemspelare mellan mätperioderna, och nästan hälften av dessa hade allvarliga spelproblem.
De största förändringarna finner vi bland dem med viss risk för spelproblem
och bland problemspelarna (se figur 11 på sid 56). I dessa kategorier finns cirka en
fjärdedel kvar i respektive kategori. Bland de tidigare problemspelarna har en nästan lika stor del nu viss risk, medan resterande antingen spelar utan att ha aktuella
spelproblem eller helt slutat spela. Bland spelare med viss risk för spelproblem i EP2
blev ungefär var trettonde (8 procent) problemspelare, medan de flesta fick minskad
grad av spelproblem eller helt slutade spela.
De som spelade utan något tecken på spelproblem var den minst föränderliga
gruppen. Hela 83 procent fortsatte på samma vis, medan 3 procent fick ökad risk
för spelproblem 2009/2010 och drygt 1 procent blev problemspelare. Cirka 13 procent slutade att spela. De som spelar utan tecken på spelproblem utgör 92 procent
av dem som spelat senaste året.
Av tidigare icke-spelare fortsatte ungefär 60 procent att vara icke-spelare. Ungefär
40 procent började således spela, och av tidigare icke-spelare blev drygt 1 procent
spelare med viss risk i EP2 och mindre än 1 procent blev problemspelare.
Förändringarna innebär sammantaget att tre fjärdedelar av de tidigare problemspelarna har bytts ut och ersatts med nya, där somliga är sådana som tidigare i livet
haft spelproblem och nu fått förnyade problem medan andra är helt nya problemspelare.
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78 300
4,9 %

11,3 %
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4,3 %
1,4 %

98 800
6,1 %
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Tabell 12. Antalet fortsatta och nya problemspelare från 2008/2009 till 2009/2010 efter ålder och kön
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Figur 11. Grad av spelproblem EP2 för olika kategorier i EP1. Andelen som finns kvar i samma
Figur 12 PGSI Trans
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Förändringar från EP1 till EP2
Vi har delat in befolkningen i åtta kategorier beroende på spelande, problem
spelande och förändringar i spelvanor.
Tabell 13. Status och förändringar vad gäller spelande och spelproblem i EP1 och EP2
Andel
1. Icke-spelare, båda mätningarna

Kumulerad andel

17,6 %

17,6 %

8,9 %

26,5 %

3. Icke-spelare EP1, ny spelare utan problem

10,7 %

37,2 %

4. Spelare utan spelproblem EP1 och EP2

59,2 %

96,4 %

5. Problemspelare EP1, spelare utan problem eller icke-spelare i EP2

1,6 %

98,0 %

6. Ny problemspelare EP2 (incidens), spelare utan problem eller
icke-spelare EP1

1,1 %

99,1 %

7. Ny problemspelare EP2 med spelproblem tidigare i livet (återfall),
spelare utan problem eller icke-spelare EP1

0,3 %

99,4 %

8. Problemspelare, båda mätningarna

0,6 %

100,0 %

2. Icke-spelare EP2, spelare utan problem EP1
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Knappt en femtedel av befolkningen i de aktuella åldrarna spelade inte alls under
någon av mätperioderna (kategori 1). Sedan har vi två grupper, kategori 2 och 3,
som spelade helt utan spelproblem under ena mätperioden och inte alls under den
andra. Totalt utgör de ytterligare en femtedel av befolkningen.
Kategori 4 är de som spelat utan spelproblem under båda mätperioderna. De
utgör nästan 60 procent av befolkningen, och tillsammans med kategorierna 1–3 är
det 96 procent som inte har haft spelproblem under de två åren som mätningarna
gäller. Resterande 4 procent var problemspelare under en eller båda mätperioderna.
Kategori 5 utgör ungefär tre fjärdedelar av dem som var problemspelare i EP1.
Den här gruppen (kategori 5) har fått minskade spelproblem till EP2 eller helt slutat
spela. De har sedan ersatts av ungefär lika många nya problemspelare, varav ungefär en femtedel är sådana som haft spelproblem tidigare i livet men inte hade det i
EP1. De nya problemspelarna i kategori 6 och 7 spelade utan problem eller spelade
inte alls i EP1. Ungefär en halv procent av befolkningen var problemspelare under
båda mätperioderna.
Figur 12. Spelande och problemspelande i EP1 och EP2
6. Ny problemspelare EP2 (incidens)
5. Problemspelare EP1, ej i EP2

7. Problemspelare, båda mätningarna
8. Ny problemspelare EP2 med
spelproblem tidigare i livet (återfall)
1. Icke-spelare, båda mätningarna

2. Icke spelare EP2,
spelare utan problem EP1

3. Spelare, men ej via internet

4. Spelare utan spelproblem EP1 och EP2

Den sammantagna bilden av oförändrad nivå men stor omsättning bland problemspelare visar att problemen omfattar en betydligt större andel av befolkningen än de
cirka 2 procent som verkar ha spelproblem vid ett visst tillfälle. Konsekvenserna av
problemen, t.ex. ekonomiska problem och relationsproblem, är sådana att de kan
finnas kvar även efter den akuta problemfasen.
Ålder är en av de faktorer som tydligast påverkar eventuellt problemspelande.
3 procent av befolkningen 25–84 år var problemspelare under någon av mätperioderna. Bland 16–24-åringar
var andelen
7 procent. Personer mellan 25 och 64 år
Icke-spelare,
båda mätningarna
är de som mest troligt Icke
fortsätter
utanproblem
spelproblem
spelaresom
EP2, spelare
spelare utan
EP1 (mer än 60 procent),
Spelare, men ej via internet
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Ny problemspelare EP2 (incidens)

Ny problemspelare EP2 med spelproblem tidigare i livet (återfall)

57

vilket innebär att riskgrupperna för spelproblem framför allt finns bland ungdomar
och unga vuxna, men även bland dem som är 65 år och äldre.
Det är också tydliga skillnader mellan män och kvinnor. Till exempel finns det
nästan bara män bland dem som återföll i problemspelande från EP1 till EP2, det vill
säga de som inte var problemspelare i EP1 men hade haft spelproblem tidigare i livet.
Likaså ser vi skillnader beroende på utbildning, med gradvis minskande andelar
som har eller har haft spelproblem under någon av mätperioderna med ökande
utbildningsnivå. Ingen person med utbildning på högskole- eller universitetsnivå
finns bland dem som återfallit i problemspelande från EP1 till EP2.

Förändringar i olika spelarkategorier
I samband med analysen av data från den första insamlingen definierade vi sex spelarkategorier baserat på hur ofta man spelar i olika typer av spel (Statens folkhälsoinstitut, 2010).

SPELKATEGORIER OCH SPELMÖNSTER
Kategori

Spelmönster

Icke-spelare

Spelar inte alls.

Sällanspelare

Mer än 80 procent av sällanspelarna är lågfrekventa spelare. Spelarna i
den här gruppen köper lotter, men inte så ofta. De spelar lite grann på
hästar, och några få spelar bingo eller ringer till direktsända tv-tävlingar.

Vanespelare

Närmare hälften av vanespelarna är frekventa spelare och en fjärdedel är högfrekventa spelare. De spelar i alla spelformer, men få spelar poker, kasinospel eller på spelautomater. Vanespelare är de som
mest spelar på hästar och nummerspel.

Tillfällighetsspelare

Två tredjedelar av tillfällighetsspelarna är lågfrekventa spelare. De
spelar i alla spelformer utom poker. Kasinospel och bingo är det ett
fåtal som spelar. En stor andel spelar på spelautomater men inte
regelbundet. Ganska många har ringt till tv-tävlingar någon gång
eller gör det månadsvis.

Sociala
spelare

Mer än hälften av de sociala spelarna är lågfrekventa spelare. Alla
spelar poker och dessutom förekommer spel i alla andra spelformer,
men det är väldigt få som spelar bingo, nummerspel och ingen
ringer till tv-tävlingar mer än någon enstaka gång per år.

Storspelare

Hälften av storspelarna är högfrekventa spelare. De förekommer i
alla spelformer och är de som spelar mest i alla spelformer förutom
nummerspel. Tillsammans med vanespelare är de den kategori som
spelar mest på hästar.
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Problemspelare fanns i EP1 i samtliga spelarkategorier, förutom bland icke-spelarna,
men den högsta andelen fanns bland storspelarna. I EP2 finner vi den högsta andelen
spelare som inte längre tillhör problemspelarna bland storspelarna (ca 6 procent),
och också den högsta andelen spelare som fortfarande är problemspelare (ca 5 procent). Därtill kommer ca 3 procent av storspelarna som är nya problemspelare från
EP1 till EP2, varav drygt hälften haft spelproblem tidigare i livet. Därmed är det
fortsatt högst andel problemspelare bland storspelarna. Cirka 5 procent av storspelarna har slutat spela.
Bland sociala spelare och bland sällanspelare är andelen nya problemspelare
cirka 2 procent vardera. Skillnaden mellan kategorierna är att ungefär var tionde ny
problemspelare bland de sociala spelarna har haft spelproblem tidigare i livet. Bland
sällanspelarna finns det inga nya problemspelare med tidigare problem.
Figur 14 Transitioner Spelarkluster
Figur 13. Problemspelande EP1 och/eller EP2 i olika spelarkategorier enligt indelningen i EP1

Storspelare (n=520)

Sociala spelare (n=291)

Tillfällighetsspelare (n=590)

Vanespelare (n=1 762)

Sällanspelare (n=1 076)

Icke-spelare (n=1 703)

% 0

1

2

3

4

5

6

7

Problemspelare, båda mätningarna
Ny problemspelare EP2 med spelproblem
tidigare i livet (återfall)
Ny problemspelare EP2 (incidens)
Problemspelare EP1, ej i EP2

SPEL OM PENGAR OCH SPELPROBLEM I SVERIGE 2009/2010

59

Incidensen bland tillfällighetsspelare, vanespelare och icke-spelare i EP1 är runt
1 procent. Detta visar återigen att spelproblem kan uppstå i alla grupper. Låga
andelar från stora grupper, som sällanspelare och icke-spelare, ger därtill fler personer än högre andelar från mindre grupper, t.ex. de sociala spelarna. De nya problem
spelarna från tidigare icke-spelare och sällanspelare utgör närmare hälften av alla
nya problemspelare.
Figur 15 Incidens över Spelarkluster

Figur 14. Nya problemspelare (total incidens) fördelade över olika spelarkategorier i EP1
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Problemspelare vid någon eller båda tillfällena
Våra resultat gäller den del av Sveriges befolkning som var 17–85 år vid den andra
mätningen 2009/10. Bland dessa var det cirka 42 000 personer (0,6 procent) som
var problemspelare vid båda mätningarna, 78 000 (1,1 procent) var nya problemspelare 2009/2010 men hade inte tidigare haft problem med spel om pengar medan
cirka 21 000 personer (0,3 procent) som haft spelproblem tidigare i livet återföll i
problem. Samtidigt fick cirka 118 000 personer (1,6 procent) minskade spelproblem och var inte längre problemspelare vid den andra mätningen. Vilka likheter
och skillnader finns det mellan dessa grupper och hur ser de ut i relation till övriga
befolkningen?
Cirka 50 procent av befolkningen är kvinnor. Bland de helt nya problemspelarna var ungefär hälften kvinnor (53 procent), medan i stort sett inga kvinnor
återföll i problem. Kvinnorna utgör också en mindre andel av dem som fortsatt är
problemspelare (14 procent) och drygt en tredjedel (36 procent) av dem som inte
längre ingår i kategorin problemspelare, vilket är mer förväntat eftersom kvinnorna
utgjorde 28 procent av problemspelarna i EP1. Totalt ger detta att problemspelandet bland kvinnor ökar något.
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16 Transitioner
FigurFigur
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Totalt var 13,5 procent i undersökningspopulationen under 25 år när den andra
mätningen genomfördes. I EP1 kunde vi konstatera att en oroväckande hög andel
bland ungdomar och unga vuxna var problemspelare. I EP2 utgör de närmare 40
procent av dem som fortfarande är problemspelare och knappt en fjärdedel av dem
som inte längre ingår i kategorin. Bland dem som fått återfall är andelen under
25 år närmare 30 procent, och bland de helt nya problemspelarna drygt en fjärdedel. Problemspelande är således fortfarande ett allvarligt problem bland unga
människor. Det finns nya problemspelare i alla åldrar, men de som har fått återfall
är nästan uteslutande under 45 år.
Skillnader mellan helt nya problemspelare och dem som haft spelproblem tidigare
i livet och nu återigen fått sådana problem är förutom kön, ålder och utbildning till
exempel att de som fått återfall i högre grad spelar på hästar, spelmaskiner, poker
och kasinospel. De spelar också i högre grad i oreglerade spelformer. Däremot finns
det inga tydliga skillnader vad gäller allvarliga livshändelser under året eller allmän
eller mental hälsa. Eftersom det rör sig om ganska små grupper slår vi ihop helt nya
problemspelare och återfall i den fortsatta redogörelsen.
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5. NYA PROBLEMSPELARE

I det här kapitlet fortsätter vi att beskriva dem som inte var problemspelare
2008/2009 men blev det under året fram till mätningen 2009/2010. Eftersom vi
tillfrågade samma personer vid båda mätningarna kan vi följa förändringar och
visa hur vanor och förhållanden vid en tidpunkt kan vara tecken på kommande
problem.
Vi studerar också eventuella samband mellan andra förändringar under året och
förändrad grad av spelproblem. När det gäller sådana samband kan vi endast konstatera att de uppstår samtidigt som spelproblemen förändras, inte vad som är orsak
och verkan.

Nya problemspelare från EP1 till EP2 (inklusive återfall)
Figur 17 Total incidens ålder o kön
Figur 16. Andel nya problemspelare från EP1 till EP2 efter kön och ålder
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1,4 procent av befolkningen som var 16–84 år 2008 blev problemspelare under det
kommande året. Det varierade mellan drygt 4 procent bland män 16–17 år till som
lägst nästan 0 procent bland män 45–64 år. Skillnaden mellan män och kvinnor är
signifikant i alla åldersgrupper utom för dem som var 25–44 år 2008/2009.
Bland männen var det en fortsatt hög andel nya problemspelare också bland
18–24-åringar. Därefter minskade andelen till knappt 2 procent bland män 25–44
år. Den var i stort sett obefintlig bland män 45–64 år men återigen närmare 2 procent bland män 65 år och äldre. Bland männen är andelen nya problemspelare högre
bland tidigare 16–17-åringar och 18–24-åringar än i övriga åldersgrupper, och signifikant lägre bland tidigare 45–64-åringar.
Bland kvinnorna är andelen nya problemspelare signifikant lägre i den äldsta
åldersgruppen jämfört med tidigare 16–17-åringar och 45–64-åringar, men i övrigt
finns det inga tydliga skillnader mellan åldersgrupperna.
Figur 18 Total incidens utbildning och kön
Figur 17. Andel nya problemspelare efter högsta utbildningsnivå och ålder
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Det är ungefär lika stora andelar nya problemspelare (1,7–1,8 procent) bland män
med grundskola respektive gymnasium som högsta utbildning. För män med akademisk utbildning är andelen lite drygt 1 procent. Det är inte signifikant skillnad
mellan olika utbildningsgrupper för männen.
För kvinnor varierar det mer, och med annat mönster, mellan grupper med olika
hög utbildning och skillnaderna är signifikanta (P<0,001). Största andelen nya problemspelare (2,5 procent) finns bland kvinnor med grundskola som högsta utbildning och lägsta andelen nya problemspelare (0,5 procent) finner vi bland de kvinnor
som har gymnasium som högsta utbildning. För kvinnor med akademisk utbildning
är andelen nya problemspelare densamma som andelen nya problemspelare bland
män med akademisk utbildning, det vill säga drygt 1 procent.
Ålder kan till viss del spela in här, för när vi kontrollerar för ålder finner vi inget
signifikant samband mellan utbildning och incidens.
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Förändrade spelvanor
Det finns en tydlig koppling mellan att spela regelbundet och problemspelande.
Ännu tydligare är kopplingen mellan att spela regelbundet på spel med ökande grad
av riskpotential (läs mer om riskpotential på sid 27) och problemspelande.
Figur 19 Prev o Inc enligt RP EP1

Figur 18. Nya problemspelare i EP2 enligt månatligt spelande i EP1
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Andelen nya problemspelare är högst (7 procent) bland dem som spelade på spel
med hög riskpotential i EP1 och tydligt över andelen bland dem som spelade på spel
med medelhög riskpotential. Bland dem som inte spelade alls och bland dem som
spelade varje månad men enbart på speltyper med låg riskpotential blev mindre än
1 procent problemspelare, men andelen var något högre bland dem som spelade
mindre ofta än varje månad.
Men det som framför allt påverkar vem som blir problemspelare är spelvanorna
under året som förflöt mellan mätningarna. Oavsett spelvanor i EP1 så är risken
störst för dem som spelade på spel med hög riskpotential varje månad under året
mellan mätningarna.
Av dem som gick från att inte spela alls till att spela månadsvis på spel med hög
riskpotential blev 20 procent problemspelare. Bland dem som gick från att spela
mindre frekvent än månadsvis till att börja spela månadsvis på spel med hög risk
potential och bland dem som fortsatte spela varje månad på spel med hög risk
potential var det drygt 10 procent som blev problemspelare.
Däremot var det inte riktigt lika hög andel nya problemspelare bland dem som
tidigare spelat månadsvis, men på spel med medelhög eller låg riskpotential, och
sedan börjat spela månadsvis på spel med hög riskpotential. 5 procent av dem som
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tidigare spelat på spel med medelhög risknivå och 3 procent av dem som tidigare
spelat på spel med låg risknivå blev problemspelare från EP1 till EP2.
Figur 19.Figur
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Livshändelser det senaste året
Omvälvande händelser i livet och större förändringar kan ibland få konsekvenser i
form av ökade problem på grund av olika typer av beroende, varav spelproblem är
ett. Vi ställde frågor om 13 olika typer av livshändelser i enkäten 2009/2010.
De händelser för män som verkar ha samband med att man blir problemspelare
är en närstående persons död, att gifta sig eller gå in i nytt förhållande, en klar
försämring av den ekonomiska situationen samt ökat antal gräl med någon närstående. För kvinnor finner vi samband med juridiska svårigheter samt förbättrade
arbetsförhållanden.
Observera att dessa samband gäller förhållanden under samma 12 månader som
spelproblemen uppstod, och vissa av händelserna, t.ex. ökat antal gräl med närstående, kan vara också vara en konsekvens av spelandet.

Hälsovariabler
Resultaten i den föregående mätningen visade att det var mer vanligt med problemspelande bland dem som inte har en god allmänhälsa. Detta gäller såväl kvinnor
som män. För män fann vi också en högre andel problemspelare bland dem med
nedsatt psykisk hälsa, bland dem som röker dagligen och bland dem som har riskabla alkoholvanor.
Det är bara riskabla alkoholvanor som har ett tydligt samband med kommande
spelproblem, och då främst bland män. 3 procent av de män som hade riskabla
alkoholvanor i EP1 blev nya problemspelare i EP2. Av de män som inte tidigare
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fanns i gruppen med riskabla alkoholvanor men hamnade där från EP1 till EP2 blev
närmare 5 procent problemspelare. Motsvarande samband går att skönja bland
kvinnor, men de är inte statistiskt säkerställda. Framför allt är det en förhöjd andel
nya problemspelare bland kvinnor med riskabla alkoholvanor i EP2. Det är alltså
de aktuella alkoholvanorna snarare än de tidigare som samvarierar med problemspelande.
Figur 21 Incidens i rel till alkohol
Figur 20. Andel nya problemspelare i relation till riskabla alkoholvanor
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Det omvända sambandet gäller också, de som är eller under året blir problemspelare har betydligt högre risk att tillägna sig riskabla alkoholvanor.
När det gäller nedsatt psykisk hälsa är det för männen som det finns ett samband
med problemspelande. Andelen nya problemspelare var närmare 3 procent bland
män med nedsatt psykisk hälsa i EP2.
För kvinnor verkar det bli färre problemspelare bland de med mindre god allmän
hälsa. Framför allt är det en mycket låg andel nya problemspelare bland de kvinnor
som fått försämrad allmän hälsa under året. För männen finner vi inget signifikant
samband mellan allmän hälsa och att bli problemspelare.

Hur man ser på sitt spelande
Ett block med påståenden om spel om pengar (Jonsson-Abbott Scale, JAS) ingick i
frågeformuläret 2008/09 (Statens folkhälsoinstitut 2010). De svarande fick ta ställning till om de höll med eller inte och ange ett tal mellan 1 och 7, där 1 betydde att
de inte alls höll med och 7 att de höll med helt hållet. Frågorna gällde i relation till
spelandet det senaste året, och ställdes därför enbart till dem som spelat någon gång
under de senaste 12 månaderna.
Vi har grupperat svaren genom att sammanföra svar mellan 1 och 3, som motsvarar att man tar avstånd från påståendet, och svar mellan 4 och 7, som motsvarar att
man håller med helt eller delvis. Figur 21 visar andelen nya problemspelare bland
dem som helt eller delvis höll med om respektive påstående.
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Andelen nya problemspelare är högst bland dem som åtminstone till viss del instämt
i påståendena ”Jag spelar för mer pengar än jag tänkt mig”, ”Jag spelar längre tid än
jag tänkt mig” respektive ”Jag ser mig själv som en spelare”. Bedömningen av påståendena samvarierar tydligt, vilket innebär att åtskilliga personer kan ha instämt i
flera yttranden.
Figur 21. Andelen nya problemspelare bland dem som helt eller delvis höll med om påståendena vid mätningen 2008/09. Frågorna ställdes till dem som spelat någon gång under det
Figur 22 JAS o inc
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6. ANALYS AV
SAMVERKANDE FAKTORER

från spelande utan allvarligare problem, eller till och med från inget
spelande alls, till att få mer problem av sitt spelande (incidens) är en av de förändringar
vi studerat. Bland de nya problemspelarna finns alltså en blandning av tidigare helt problemfria personer och sådana som redan kan ha haft viss risk för spelproblem.
En annan typ av förändring av intresse för oss är när någon går från att inte
spela alls eller att spela utan några risktecken överhuvudtaget till att få någon grad
av spelproblem (minst 1 poäng enligt PGSI). Det som ligger bakom är ibland detsamma som för nya problemspelare, men det finns också skillnader. De som går från
kategorin utan problem in i någon grad av spelproblem kallar vi här nya riskspelare.
Vi kan också konstatera att många har minskad grad av problem. Här skiljer vi
på den totala minskningen av problem (spelare med minskad grad av problem) som
definieras av att man går från en kategori enligt PGSI-indelningen till någon lägre,
t.ex. från förhöjd risk till viss risk, och att man går från att vara problemspelare i EP1
(förhöjd risk eller spelproblem) till att inte längre vara det (tidigare problemspelare).

Att under året gå

Tabell 13. Olika typer av övergångar för risk- och problemspelande från första till andra mätningen
Delgrupp som studerats
Beskrivning

Tidigare icke-spelare och
spelare utan spelproblem

68

PGSI
2008/2009

Antal
personer

Övergångskategori
2009/2010

Vägd andel av
den studerade
delgruppen

0

5 331

Ny riskspelare
(PGSI 1+)

3,4 %

Samtliga förutom de som var
problemspelare 2008/2009

Mindre än 3

5 829

Incidens
(PGSI 3+)

1,4 %

Tidigare spelare med viss risk,
förhöjd risk eller spelproblem

1 eller mer

690

Spelare med minskad
grad av spelproblem
(minst en PGSI-kategori lägre än tidigare)

69,1 %

Problemspelare 2008/2009

3 eller mer

192

Tidigare problemspelare (<PGSI 3)

73,9 %
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De nya problemspelarna var tidigare icke-spelare, spelare utan spelproblem eller
spelare med viss risk för spelproblem.
Spelare med minskad grad av spelproblem hade tidigare viss risk, förhöjd risk
eller spelproblem och de tidigare problemspelare är en del av dessa, nämligen de
som tidigare hade förhöjd risk men nu har viss risk eller lägre, samt de som tidigare
hade spelproblem men nu har viss risk eller lägre.
I det här kapitlet beskriver vi vilka faktorer som mest tydligt samvarierar med de
olika typerna av förändringar som innebär ökad eller minskad grad av spelproblem.
Resultaten bygger på multivariat analys där vi sammanfört de oberoende variablerna för att få ut den direkta effekten av var och en av dem. Resultaten av analysen
faller ut i oddskvoter, och här beskriver vi faktorer med signifikanta oddskvoter
som visar ökad risk i relation till förändrad grad av spelproblem. En del faktorer,
som i sig samvarierar med grad av spelproblem, har en mindre tydlig direkt effekt
vilket beror på att de har samband med annat som också samvarierar med grad av
spelproblem. Mer detaljerade resultat finns i tabellbilagan (sid. 108–111).
Vi har framför allt tittat på tillståndet vid den första mätningen 2008/2009, men
också förändringar under året. Resultaten för ökad grad av spelproblem är mer
tydliga, eftersom vi där utgår från betydligt större grupper än vad som gäller för
minskad grad av problem.

Sociodemografiska faktorer
Kön och ålder har signifikant samband med förändrad grad av spelproblem. När
det gäller de nya riskspelarna är det allra störst risk för unga män under 25 år, men
det är också en allmänt högre risk för män och en allmänt högre risk för alla under
25 år. För nya problemspelare finns det ett liknande mönster, men med något svagare samband när vi tar hänsyn även till andra faktorer. Vi har genomgående kontrollerat för kön och ålder för samtliga övriga bakgrundsvariabler för att mer tydligt
se direkta samband mellan dessa och förändrad grad av spelproblem.
Att vara född i ett annat land än i Sverige ger en ungefärlig fördubbling av risken
för att bli riskspelare eller att bli problemspelare. Däremot fann vi inga signifikanta
samband mellan att bo i någon av de tre storstadskommunerna och ökad grad av
spelproblem.
Utbildning visade något förvånande inte på direkt samband med förändrad grad
av spelproblem, vare sig uppåt eller nedåt. Traditionellt är det en av de variabler
som kanske oftast visar på samband med spelproblem. Framför allt är det personer
med akademisk utbildning som i mindre grad brukar finnas bland personer med
spelproblem, vilket vi fann i EP1, men det finns också flera studier som visar på ett
tydligt samband mellan ökande grad av utbildning och sjunkande grad av spelproblem.
Att ha problem med att betala räkningar och att få hushållsekonomin att gå ihop
kan i viss mån vara ett tecken på risk för kommande risk- eller problemspelande,
men det finns inte med bland faktorerna med mest tydligt, direkt statistiskt sam-
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band. Sambandet mellan problem med hushållsekonomin och ökad grad av spelproblem kan ha sitt ursprung i gemensamma, bakomliggande faktorer.
Att ha någon som kan hjälpa till med praktiska saker eller vid sjukdom, eller att
ha någon att dela sina innersta känslor med har samband med lägre risk för ett bli
problemspelare respektive riskspelare. Men sambandet blir inte lika klart när vi tar
hänsyn till fler faktorer, vilket tyder på att det sociala stödet snarare har ett indirekt
samband med spelproblem, och därför inte är en tydlig skyddsfaktor.

Spel om pengar och datorspel, samt förändringar under året
De som vid en viss tidpunkt överhuvudtaget spelar om pengar har en dubbelt så
stor risk att ett år senare ha ökad grad av spelproblem, oavsett om det gäller att bli
riskspelare eller problemspelare.
Att spela på arbetstid eller skoltid är något som mycket tydligt tyder på ökad risk
för spelproblem. Det finns ett viss förhöjd risk för att bli riskspelare för dem som
spelar i stället för att ägna sig åt arbetsuppgifter eller skolarbete i EP1, men framför
allt finner vi en markant ökad risk för dem som inte tidigare gjort det men börjar
under året mellan mätningarna. Bland dessa är det en ungefär fördubblad risk för
att bli riskspelare, och mer än fördubblad risk att bli problemspelare.
Vi finner också en tydligt förhöjd risk för att bli problemspelare för dem som
spelar tv- eller datorspel i EP1. Detta samband finns alltså kvar även när vi kontrollerar för kön och ålder. Även risken för att bli riskspelare är högre bland dem
som spelar tv- eller datorspel i EP1, men denna försvinner när vi tar hänsyn till fler
faktorer.
Övriga samband med spelande och spelvanor redovisas enbart i tidigare kapitel
i rapporten. Spelvanorna i sig har givetvis ett mycket starkt samband med spelproblem, men för att ta hänsyn till dem också, måste vi göra en annan typ av analys, där
spelvanorna är ett mellansteg mellan de förklarande faktorerna och de observerade
förändringarna. Det har vi inte gjort till den här rapporten.

Hälsoindikatorer – tillstånd vid EP1 och förändringar
under året
En god allmänhälsa visar sig ha ett tydligt statistiskt samband med sänkt risk för
att bli problemspelare, de som har god allmänhälsa har halverade odds för att bli
problemspelare. Det finns också ett visst samband mellan försämrad allmänhälsa
och att bli riskspelare, men det är sådant som försvinner i bruset när vi lägger ihop
alla samverkande faktorer.
När det gäller psykisk hälsa finns det ett visst samband mellan dålig mental hälsa
vid EP1 och kommande ökad risk för att bli riskspelare eller problemspelare. Men
det är framför allt försämrad psykisk hälsa under året som samvarierar med ökad
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risk för såväl risk- och problemspelande som att inte kunna minska sina spelproblem.
Riskabla alkoholvanor samvarierar tydligt med alla sorters förändringar av grad
av spelproblem. De ger ökad risk för riskspelande och problemspelande och minskar sannolikheten att få lägre grad av spelproblem eller gå från att vara problemspelare till att inte vara det. Det är den enda faktor som entydigt samvarierar med
samtliga förändringar som vi analyserat med multivariata modeller.
De som tillägnat sig riskabla alkoholvanor under året hade framför allt ökad risk
för spelproblem. Oddsen är högre för dem som under året tillägnade sig riskabla
alkoholvanor än för dem som hade det vid föregående mätning, framför allt för att
bli riskspelare men även för att bli problemspelare.
Rökning har inga direkta statistiska samband med vare sig ökad eller minskad
grad av spelproblem i vår undersökning, men det finns vissa samband för ökad risk,
när vi enbart justerar för ålder och kön.

Livshändelser senaste året
Omvälvande händelser, så kallade livshändelser, kan påverka spelvanor. När det
gäller samband mellan livshändelser och förändrad grad av spelproblem kan vi konstatera eventuella samband men inte kausalitet i vår studie eftersom förändring och
livshändelser inträffat under samma period.
En närstående persons död har samband med ökad risk för att bli problemspelare, även när vi tar hänsyn till andra faktorer.
Skilsmässa eller separation har samband med lägre chans att en problemspelare ska minska sina spelproblem, med hänsyn till andra faktorer, och vi fann även
samband med viss ökad risk för att bli riskspelare eller problemspelare. Likaledes
har giftermål eller ett nytt förhållande ett visst samband med ökad risk för att bli
problemspelare.
Ökat antal gräl med någon närstående person samvarierar med ökad risk för
riskspelande och för problemspelande och minskad sannolikhet för minskad grad
av spelproblem totalt sett. Det samvarierar också till viss del med minskad chans för
en problemspelare att ta sig ur en mer allvarlig grad av problem.
Allvarligt försämrad ekonomi samvarierar tydligt med risken att gå från inga
spelproblem till att bli riskspelare, men det finns även vissa samband mellan markant förbättrad ekonomi och ökad risk för att antingen bli riskspelare eller till och
med problemspelare. För de som tagit ett större lån eller gjort en större investering
finns det också ett visst samband med ökad risk för problemspelande, men det försvinner när vi tar hänsyn till andra faktorer.
Markant förbättrade arbetsförhållanden samvarierar tydligt med ökad risk för
att bli riskspelare. Starkt försämrade arbetsförhållanden ger också en viss förhöjd
risk för att bli riskspelare, men det sambandet försvinner när vi tar hänsyn till fler
faktorer. Även problem med arbetet, med chefen eller andra överordnade har ett
samband med förhöjd risk för att bli riskspelare men det minskar i en modell med

SPEL OM PENGAR OCH SPELPROBLEM I SVERIGE 2009/2010

71

fler förklarande variabler. Detta sammantaget med det faktum att spelande på
arbetstid också samvarierar med ökad risk för att bli riskspelare visar att arbetsvillkor, och förändrade arbetsvillkor i hög grad samvarierar med risken att utveckla
spelproblem. Däremot fann vi inga samband mellan pensionering i sig och ökad
eller minskad grad av spelproblem.
Eventuella effekter av juridiska svårigheter, allvarlig skada eller sjukdom för egen
eller närståendes del, graviditet eller tillökning i familjen samt större förändringar
i boendeförhållanden var inte så starka att eventuella samband fanns kvar när vi
kontrollerade för andra faktorer.
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7. SLUTSATSER, FRÄMST OM
DE NYA PROBLEMSPELARNA

Totalt sett ökade spelandet något om vi ser till hur stor andel av befolkningen som
spelat någon gång under det senaste året. Ökningen är något större bland män än
bland kvinnor.
Enligt våra resultat minskade andelen som spelar på sportspel och direktsända tvtävlingar, medan andelen som spelar på nummerspel ökade. Vi ser också en ökning
av andelen som spelar via internet, men det kan delvis bero på en underskattning av
andelen i den första mätningen.
Tre fjärdedelar av de tidigare problemspelarna byttes ut och ersattes med nya,
varav ungefär var femte har haft spelproblem tidigare i livet. I Swelogs befolkningsstudie planeras ytterligare två mätningar med två års mellanrum, och en viktig
grupp att följa är de som slutade att vara problemspelare. Vi vill få svar på vad som
skiljer dem som blir helt befriade från spelproblem och de som återkommer som
problemspelare.

Hur många nya problemspelare tillkom mellan mätningarna?
Ungefär 1,5 procent av befolkningen, eller omkring 100 000 personer, 17–85 år
blev problemspelare under ett år, det vill säga mellan mätningen 2008/2009 och
mätningen 2009/2010. 78 000 personer utan tidigare spelproblem och 21 000 personer utan spelproblem 2008/2009 men med spelproblem tidigare i livet blev problemspelare.
De som haft spelproblem tidigare och nu återigen blivit problemspelare är i stor
sett enbart män, och väldigt få har utbildning på universitets- eller högskolenivå.
Jämfört med de helt nya problemspelarna spelar de mer på hästar, spelmaskiner,
poker och kasino. I övrigt är grupperna ganska lika både vad gäller sociodemografisk bakgrund och hälsa och andra tänkbara orsaker till ökad grad av spelproblem.

Vilka är de nya problemspelarna?
De nya problemspelarna finns i alla åldersgrupper, men främst bland ungdomar och
unga vuxna (upp till 25 år) respektive bland de som är 65 år och äldre. Ungefär en
fjärdedel av de nya problemspelarna är under 25 år.
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Hälften av dem som inte haft spelproblem tidigare men nu blivit problemspelare är
kvinnor, men endast ett fåtal kvinnor fanns bland de nya problemspelarna som haft
spelproblem tidigare i livet. Om detta fortsätter kan vi komma att se en utjämning
av spelproblem mellan män och kvinnor i Sverige.
Andelen nya problemspelare är också högre bland personer födda utanför
Sverige, framför allt bland dem som kommer från övriga Europa.
När det gäller utbildning, är det ungefär samma andel nya problemspelare i alla
utbildningsnivåer för män. För kvinnor däremot är andelen högst bland dem med
enbart grundskoleutbildning, och lägst bland dem med gymnasieutbildning som
högsta nivå. Bland kvinnor med högskoleutbildning är andelen nya problemspelare
densamma som bland män med högskoleutbildning.

Vad vet vi om orsakerna?
Det går inte att säkert uttala sig om orsaker utifrån resultaten i en befolkningsstudie
som Swelogs. Däremot vet vi nu betydligt mer om sambandet mellan förändringar
på kort sikt i grad av riskspelande och andra förändringar i livet.
Ett direkt samband med ökad eller minskad grad av problemspelande finns i
själva spelandet, men bakom det förändrade spelandet finner vi t.ex. förändringar i
hälsa, relationer och familj, arbetsvillkor, hushållsekonomi och i viss mån juridiska
problem.
Personer som spelar varje månad eller oftare på spel med hög riskpotential har en
betydligt större risk än andra att få problem på grund av sitt spelande. Detta gäller
dels risken för kommande problem, men framför allt är det spelandet det senaste
året som är tydligt sammankopplat med ökad grad av spelproblem. Det finns också
ökad risk för kommande problemspel bland dem som spelar tv- eller datorspel.
Tecken på kommande problemspelande är att spela längre tid och för mer pengar
än man tänkt sig och att se sig som en spelare. Mer än var tionde av dem som
instämde i dessa påståenden blev problemspelare under det kommande året.
Att ha svårt att sluta spela, att spela för att det är spännande och att föredra att
spela ensam är faktorer som tydligt visade sig ha betydelse när vi kontrollerade för
andra faktorer som ålder, kön, alkoholbruk m.m. Att föredra att spela ensam verkade inte ha så stor betydelse när vi tittade på sambandet mellan olika påståenden
om spel och risken att man blev problemspelare. Det kan därför verka motsägelsefullt att det ändå är något som visar sig vara betydelsefullt när vi tittar på den mer
direkta effekten av respektive faktor. Till skillnad från andra påståenden om spel
är incidensen inte bara högre bland dem som instämmer i att de föredrar att spela
ensamma utan också bland dem som tar tydligt avstånd från det. Svaren på detta
påstående har också litet samband med övriga påståenden.
Ser man spelandet som en inkomstkälla innebär det både att man ökar risken för
att bli problemspelare och minskar chansen att minska sina spelproblem. Tanken att
spelandet kommer att löna sig bara man spelar tillräckligt mycket har också större
betydelse för dem som blir problemspelare, eller riskspelare, än för övriga spelare.
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Personer med god allmänhälsa blir i lägre grad problemspelare, och det finns ett
visst samband mellan försämrad allmänhälsa och att få ökad risk för spelproblem.
En sämre psykisk hälsa kan öka risken för att bli problemspelare, och ännu tydligare finns det ett samband mellan försämrad psykisk hälsa och ökad grad av spelproblem.
Riskabla alkoholvanor ger en ökad risk för problemspelande, men även här är
det framför allt en tydlig ökning av spelproblem för dem som under året börjat
dricka så mycket alkohol att det är riskabelt. Förebyggande arbete vad gäller alkohol och spel kan således samverka för minskade problem på båda områdena.
Andelen nya problemspelare är högre bland dem som varit med om en skilsmässa
eller en separation under det senaste året, och det har också ett tydligt samband
med att fortsätta vara problemspelare bland dem som var det under den första
mätningen. Samtidigt finns det en högre andel nya problemspelare bland dem som
under året gift sig eller inlett ett nytt förhållande. Detta gäller främst män. En närstående persons död kan också öka risken för problemspelande. Relationer påverkar uppenbarligen spelandet.
Det finns också en koppling mellan ökat antal gräl med närstående. Det är relaterat till ökad risk för problemspelande liksom till minskad sannolikhet för att minska
ett redan etablerat problemspelande. Här är det givetvis svårt att veta vad som är
orsak och verkan.
Socialt stöd, som att kunna få hjälp när man behöver det eller att ha någon att
anförtro sig till, visar samband med minskad risk för att bli problemspelare, men
det är inte så starka skyddsfaktorer att de verkar kunna minska risken när vi även
tar hänsyn till andra faktorer.
Både bättre och sämre arbetsvillkor kan öka risken för problemspelande. Att
spela på arbetstid eller skoltid är också något som tydligt samvarierar med ökad
grad av problemspelande. Förebyggande arbete i arbetslivet kan således vara viktig för att personer inte ska bli problemspelare, framför allt genom att begränsa
möjligheterna att spela på arbetstid. Det finns också samband mellan problem på
arbetsplatsen och med chefer och överordnande å ena sidan och ökad grad av problemspelande å den andra.
En dålig hushållsekonomi kan vara orsak till problemspelande, men vi finner
också samband mellan avsevärt förbättrad ekonomi och ökad grad av problem.
Framför allt för kvinnor fann vi också vissa samband mellan juridiska svårigheter
och ökad grad av problemspelande.

SPEL OM PENGAR OCH SPELPROBLEM I SVERIGE 2009/2010

75

8. ÖVERGRIPANDE
SLUTSATSER

mätningen 2008/2009 drog vi följande slutsatser:
• Spelproblemen i Sverige är ett folkhälsoproblem som bidrar till en ojämlik folkhälsa.
• Förebyggande åtgärder för att minska spelproblemet i samhället behöver utvecklas, utvärderas och användas.
• Spelregleringen behöver stärkas och utvecklas så att allt spel om pengar regleras
och kan bli föremål för tillsyn.
• Det behövs pengar till långsiktig kunskapsuppbyggnad i form av årliga mätningar av spelande och spelproblem på befolkningsnivå, utvärderingar kopplade
till spelansvarsåtgärder, utvärderingar kopplade till tillståndsgivning och grundforskning om spel om pengar.

Efter den första

Spelproblem är ett folkhälsoproblem
Efter den första mätningen kunde vi konstatera att spelproblemen är ett folkhälsoproblem. Ett folkhälsoproblem är ett problem som
• är vanligt
• har allvarliga negativa konsekvenser
• är ojämnt fördelat i befolkningen
• är möjligt att förebygga.

Vanligt problem
Vid den första mätningen kunde vi konstatera att minderårigt spelande fanns i alla
spelformer trots att nästan hela spelmarknaden har en åldersgräns om lägst 18 år. I
den andra mätningen finns det fortfarande minderåriga, som nu är 17 år, och minderårigt spelande finns fortfarande. Andelen nya problemspelare är 2,1 procent för
17-åriga pojkar men under 0,1 procent för 17-åriga flickor.
Andelen problemspelare i befolkningen ligger på 2 procent, men tre fjärdedelar
av problemspelarna byttes ut under ett år. En femtedel av de nu nya problemspelarna har haft spelproblem tidigare i livet. Fyra till fem procent av befolkningen har
också viss risk för spelproblem, och bland dessa är det högre risk att bli problem-
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spelare. Detta sammantaget visar att spelproblem berör en betydligt större del av
befolkningen än de som har problem vid ett visst tillfälle.

Allvarliga negativa konsekvenser
Psykisk ohälsa, riskabla alkoholvanor och rökning, våld, hot och ensamhet samt
ekonomiska problem är negativa konsekvenser som hade samband med problemspelande vid den första mätningen. Av dessa är det framför allt riskabla alkoholvanor som har tydliga samband med risk för att bli problemspelare, liksom psykisk ohälsa. Bland personer med fortsatt problemspelande ser vi att separation eller
skilsmässa gör det mindre troligt att spelproblemen minskar.

Ojämn fördelning i befolkningen
Spelproblem finns i hela befolkningen men det är också stora skillnader mellan olika
befolkningsgrupper. Andelen nya problemspelare var 1,4 procent i hela befolkningen men 4 procent bland män 18–24 år. Bland män 45–64 år och kvinnor 65–84
år var andelen under en halv procent.
Männen har tidigare varit i klar majoritet bland problemspelarna, men kvinnorna utgör närmare hälften av de nya problemspelarna.

Möjligt att förebygga
Våra nya resultat stärker det tidigare antagandet att det är vanligt att människor
går ut ur och in i spelproblem snarare än att problemen är en kronisk och progressiv sjukdom. Vi ser också en tydlig koppling till riskfyllt alkoholbruk, och framför
allt ett tydligt samband mellan att bli problemspelare och ökat alkoholbruk. Det
förebyggande arbetet på alkoholområdet har därför också en viktig koppling till det
förebyggande arbetet på spelområdet.

Förebyggande åtgärder behöver utvecklas
Efter den första mätningen kunde vi konstatera ett behov av förebyggande åtgärder
bland unga personer och socialt utsatta men också av mer generella åtgärder eftersom spelproblem finns i hela befolkningen och i alla spelformer.

Grupper med hög andel spelproblem och nya problemspelare
Unga män under 25 år är fortsatt en grupp med hög andel problemspelare, och här
finns också den största andelen nya problemspelare. Bland kvinnor är andelen högst
bland kvinnor 45–64 år, vilket visar på behov av förebyggande insatser speciellt
riktade till dessa.
Spelandet har ökat i nästan alla grupper, även bland personer med barn.
Ensamstående utan barn är den enda grupp, sett till civilstånd och eventuella barn,
där andelen som spelat under året inte ökat. Efter den första mätningen uppskattade vi att 76 000 barn lever tillsammans med någon som är problemspelare, och

SPEL OM PENGAR OCH SPELPROBLEM I SVERIGE 2009/2010

77

det finns inget som tyder på att det är ett mindre antal nu. Slutsatsen att det behövs
riktade insatser för att stödja barn till problemspelare kvarstår således.

Viktiga arenor för förebyggande arbete
Arbetsplatser och skolor sågs som viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete mot spelproblem efter den första mätningen. Detta förstärks av våra
nya resultat som visar på tydliga samband mellan att börja spela på arbets- eller
skoltid och att bli problemspelare. Förändrade arbetsvillkor har också tydliga samband, vilket gör arbetsplatser till än viktigare arenor för förebyggande arbete.
Det är viktigt att det förebyggande arbetet finns på många arenor.

Åtgärdernas utformning
I ljuset av det stora inflödet av nya problemspelare under ett år, varav en femtedel
tidigare har haft spelproblem, blir behovet av förebyggande åtgärder för att minska
spelproblemet i samhället än tydligare.
Efter den första mätningen var en slutsats att det finns skäl att börja integrera
åtgärder mot spelproblem med åtgärder inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. Kopplingen är tydlig mellan riskfyllt alkoholbruk och ökad grad av
problemspelande, vilket visar ytterligare på behov av integrerade åtgärder.

Spelandets reglering
Den tidigare slutsatsen kvarstår att spelregleringen behöver stärkas och utvecklas så
att allt spel om pengar regleras och kan bli föremål för tillsyn.
Mellan mätningarna fattade spelbranschens etiska råd (SPER) ett gemensamt
beslut om en åldersgräns på minst 18 år för allt spel. Trots detta förekom spel bland
17-åringarna, så mer omfattande åtgärder behövs för att det minderåriga spelandet
ska upphöra.

Mer forskning om spelande och spelproblem behövs
Swelogs för kunskapen framåt
En viktig del i Swelogs är att kartlägga orsaker till att spelproblem uppkommer och
fortsätter. Efter den andra mätningen kan vi till exempel se att vissa faktorer, som
riskfyllt alkoholbruk och spelvanor vid en tidpunkt, verkar ha samband med problemspelande ett år senare. Ett annat resultat är att det som händer under samma år
verkar ha starkare samband med utvecklande av problemspelande.
Efter den andra mätningen kan vi se att spelproblemen omfattar betydligt fler än
de cirka 2 procent som var problemspelare enligt den första mätningen. Under de
fortsatta mätningarna i Swelogs kommer vi successivt bygga upp mer kunskap om
rörlighet mellan olika grad av spelproblem och vad som styr sådana förflyttningar.
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Vi fortsätter att samla kunskap om vad som kan utlösa ökad risk men ännu inte
uttalade spelproblem, och vad det är som gör att problemen sedan ökar hos vissa
men inte hos andra. För att arbeta förebyggande på ett effektivt sätt behöver vi
bättre kunskap om personer som befinner sig i riskzonen.
Tack vare de upprepade mätningarna kan vi också följa tidigare problemspelare
och se hur de mår och hur de har det för att se hur länge de negativa konsekvenserna
av spelproblem kvarstår.
Det fortsatta arbetet i Swelogs kommer att leda till förbättrad kunskap om riskoch skyddsfaktorer för spelproblem, den verkliga omfattningen av problemet, faktorer på gruppnivå och strukturell nivå av betydelse på spelproblem, kännetecken
för personer i riskzonen samt rörlighet mellan olika grad av spelproblem.

Kunskapsluckor i Sverige
Följande områden är strategiska för fortsatt kunskapsuppbyggnad utöver Swelogs:
• årliga mätningar av spelande och spelproblem på befolkningsnivå
• kunskap om spelande och spelproblem i speciella delpopulationer, t.ex. personer
intagna på anstalt eller i mindre grupper som inte är tydligt representerade i
Swelogs
• utvärderingar kopplade till spelansvarsåtgärder
• utvärderingar kopplade till tillståndsgivning för spel om pengar
• grundforskning om spel om pengar.
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Bilaga 1.
Tabellbilaga för kapitel 2. Metod och syfte

Tabell 2.1. Jämförelse av svar/förhållanden 2008/2009 bland de 2 144 personer som svarade i
enbart EP1 (2008/09) och sedan utgjorde bortfallet i EP2 (2009/2010) och de 6 021 personer
som deltog i båda mätningarna
Endast 2008/09
(bortfall 2009)
n=2 144
Kön

Ålder

Familjesituation

Deltog i båda
mätningarna
n=6 021

P-värde

Kvinnor

1 098 (51 %)

2 798

(46 %)

Män

1 046 (49 %)

3 223

(54 %)

16–17

393 (18 %)

1 352

(22 %)

18–24

585 (27 %)

1 224

(20 %)

25–44

725 (34 %)

1 788

(30 %)

45–64

219 (10 %)

787

(13 %)

65–84

222 (10 %)

870

(14 %)

1 197 (57 %)

3 178

(53 %)

Ensamstående
utan barn

<0,001

<0,001

<0,001

Ensamstående
med barn

175

(8 %)

297

(5 %)

Gift/sammanboende
utan barn

458 (22 %)

1 590

(26 %)

Gift/sammanboende
med barn

281 (13 %)

927

(16 %)

Hemkommun

Stockholm/
Göteborg/Malmö

469 (21 %)

1 083

(18 %)

<0,001

Födelseland

Sverige

1 305 (61 %)

4 573

(76 %)

<0,001

Övriga Europa

338 (16 %)

640

(11 %)

Övriga världsdelar

497 (23 %)

808

(13 %)
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Tabell 2.1. Fortsättning
Endast 2008/09
(bortfall 2009)
n=2 144
Högsta
utbildning

Deltog i båda
mätningarna
n=6 021

P-värde

Grundskola

936 (49 %)

2 432

(44 %)

Gymnasium

689 (36 %)

1 901

(34 %)

Universitet/högskola

287 (15 %)

1 219

(22 %)

1 290 (66 %)

4 290

(75 %)

Får kämpa då och då

424 (22 %)

1 048

(18 %)

Kämpar hela tiden

131

(7 %)

238

(4 %)

Efter med betalningar

114

(6 %)

133

(2 %)

Socio-ekonomisk status
(baserat på
registerdata)

Låg

440 (52 %)

1 136

(39 %)

Medium

275 (32 %)

902

(31 %)

Hög

137 (16 %)

858

(30 %)

Hälsa

Dålig psykisk hälsa

960 (48 %)

2 463

(42 %)

<0,001

Daglig rökning

428 (21 %)

816

(14 %)

<0,001

Riskfyllt alkoholbruk

416 (20 %)

1 042

(18 %)

0,009

1 257 (59 %)

3 841

(64 %)

<0,001

Hästar

239 (11 %)

844

(14 %)

0,001

Bingo

209

(4 %)

83

(4 %)

n.s

Lotto

331 (15 %)

1 178

(20 %)

<0,001

Sportspel

369 (17 %)

1 066

(18 %)

n.s

Lotterier

846 (40 %)

2 791

(46 %)

<0,001

Spelautomater

320 (15 %)

826

(14 %)

n.s

Pokerspel

338 (16 %)

936

(16 %)

n.s

Kasinospel

212 (10 %)

517

(9 %)

n.s

Direktsända
tv-tävlingar

208 (10 %)

560

(9 %)

n.s

Internet

194

(9 %)

525

(9 %)

n.s

Endast en spelform
(andel av de spelande)

474 (38 %)

1 397

(36 %)

n.s

Hushållsekonomi

Spelande

Inga problem

Spelat senaste året

<0,001

<0,001

<0,001
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Tabell 2.1. Fortsättning
Endast 2008/09
(bortfall 2009)
n=2 144
Spelfrekvens

PGSI

Spelarkategorier

88

Deltog i båda
mätningarna
n=6 021

P-värde

Inget spelande

887 (42 %)

2 190

(36 %)

Låg frekvens

710 (33 %)

2 134

(36 %)

Regelbundet

344 (16 %)

1 116

(18 %)

Hög frekvens

197

(9 %)

577

(10 %)

Inget spelande

881 (41 %)

2 169

(36 %)

Spelare utan risk/
problem

956 (45 %)

3 162

(52 %)

Låg risk

191

(9 %)

498

(8 %)

Moderat risk

84

(4 %)

165

(3 %)

Spelproblem

32 (1,5 %)

Icke-spelare

855 (41 %)

2 163

(36 %)

Sällanspelare

270 (13 %)

904

(15 %)

Vanespelare

270 (13 %)

1 039

(17 %)

Tillfällighetsspelare

273 (13 %)

744

(13 %)

Sociala spelare

184

(9 %)

548

(9 %)

Storspelare

222 (11 %)

558

(9 %)
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<0,001

<0,001

27 (0,5 %)
<0,001

Tabell 2.2. Jämförelse av resultat från EP1 2008/2009 skattade för samtliga respondenter
(n=8 165) respektive skattade för enbart respondenter som också deltog i EP2 2009/2010.
Skattningarna är beräknade med kalibreringsvikterför EP1 respektive EP2
Resultat EP1

Resultat skattat med
samtliga respondenter
EP1 och kalibreringsvikter
för EP1 (n=8 165)

Resultat skattat med
enbart respondenter
EP2 och kalibreringsvikter
för EP2 (n=6 021)

Skillnad
i %enheter

Andel
som spelat
senaste året

70,5 %

71,4 %

-0,9

Andel som
spelat via
Internet

8,6 %

8,5 %

0,1

Inte spelat alls

29,6 %

28,7 %

0,9

Låg frekvens

38,9 %

39,2 %

-0,3

Regelbundet

20,9 %

21,7 %

-0,8

Hög frekvens

10,6 %

10,5 %

0,1

0–40 kr

50,2 %

49,5 %

0,7

41–320 kr

30,2 %

30,8 %

-0,6

321–600 kr

10,1 %

10,2 %

-0,1

601 kr eller mer

9,6 %

9,4 %

0,2

Viss risk

5,4 %

5,1 %

0,3

Förhöjd risk

1,9 %

1,9 %

0

Spelproblem

0,3 %

0,3 %

0

Månadsvis,
låg risk

24,5 %

25,3 %

-0,8

Månadsvis,
medium risk

15,2 %

15,0 %

0,2

Månadsvis,
hög risk

4,7 %

4,5 %

0,2

Spelfrekvens

Spenderade
summor
senaste
månaden

PGSI

Riskpotential
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Bilaga 2. Tabellbilaga för kapitel 3.
Förändringar i spelandet I

Tabell 3.1. Andel som spelat om pengar minst en gång de senaste 12 månaderna i EP1
2008/2009 respektive EP2 2009/2010. Svaren är beräknade för totala antalet svarande vid
respektive tillfälle och vägda med kalibreringsvikter för respektive tillfälle
EP1 2008/2009 (n=8 165)
Spelat om pengar minst en gång
senaste 12 månaderna
95 % konfidensintervall

EP2 2009/2010 (n=6 021)

70 %

73 %

69–71 %

72–74 %

Tabell 3.2. Andel som spelat i respektive spelform i EP1 2008/2009 respektive i EP2 2009/2010
samt andel som spelat i respektive spelform vid båda tillfällena
Spelform

EP1 2008/2009 n=8 165

EP2 2009/2010 n=6 021

Andel som spelade
i både EP1 och EP2

Andel

95 % K.I

Andel

95 % K.I

Lotterier

54 %

53–55 %

56 %

55–57 %

41 %

Nummerspel

28 %

27–29 %

32 %

31–33 %

24 %

Sportspel

19 %

18–20 %

16 %

16–17 %

11 %

Hästar

23 %

22–24 %

23 %

22–24 %

18 %

Pokerspel

10 %

10–11 %

9%

8–10 %

6%

Kasinospel

8%

8–9 %

7%

6–8 %

4%

Spelautomater

10 %

9–10 %

9%

8–9 %

4%

Direktsända
tv-tävlingar

9%

8–9 %

7%

6–8 %

3%

Bingo

4%

3–4 %

3%

3–4 %

1%

Internet

9%

8–9 %

13 %

12–14 %

7%
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Tabell 3.3. Spelvanor vad avser att spela minst en gång under de senaste 12 månaderna under
de båda mätperioderna (EP1 och EP2) efter kön och ålder (n=6 021)
Kön

Ålder
2008/09

Män

16–17

22 %

12 %

49 %

17 %

18–24

15 %

10 %

64 %

11 %

25–44

14 %

6%

71 %

10 %

45–64

15 %

6%

72 %

7%

65–84

19 %

10 %

60 %

11 %

Totalt

16 %

8%

67 %

11 %

16–17

35 %

11 %

32 %

22 %

18–24

26 %

16 %

41 %

17 %

25–44

20 %

10 %

59 %

10 %

45–64

15 %

9%

66 %

11 %

65–84

23 %

11 %

54 %

13 %

Totalt

20 %

11 %

57 %

12 %

18 %

9%

62 %

11 %

Kvinnor

Samtliga

Inget spel
Slutat spela
under någon av från EP1 till
mätperioderna EP2

Spelade under
båda mätperioderna

Börjat spela
från EP1 till
EP2
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Tabell 3.4. Spelvanor vad avser att spela minst en gång under de senaste 12 månaderna under
båda mätperioderna efter socio-demografiska variabler. n anger vägt antal i respektive kategori
Ingen
mätperiod

Totalt
Födelseland

Storstad
eller ej

Högsta
utbildning

Familjesituation
vid första
mätningen

92

Slutat
spela från
EP1 till
EP2

Spelat
båda
mätperioderna

Ny
spelare
EP2

P-värde

Ny spelare P-värde
EP2: andel
av tidigare
icke-spelare

18 %

9%

62 %

11 %

Sverige
(n=5 105)

15 %

9%

66 %

11 %

Övriga Europa (n=560)

25 %

8%

49 %

15 %

32 %

Övriga
världsdelar
(n=354)

46 %

12 %

34 %

8%

21 %

Bosatt i
Stockholm,
Göteborg
eller Malmö
(n=1 023)

23 %

10 %

57 %

10 %

Bosatt i
övriga landet
(n=4 989)

17 %

9%

64 %

11 %

Grundskola
(n=1 426)

19 %

10 %

59 %

12 %

Gymnasium
(n=2 735)

13 %

9%

68 %

11 %

45 %

Högskola/
Universitet
(n=1 804)

23 %

9%

57 %

11 %

32 %

Ensamstående
utan barn
(n=2 055)

22 %

11 %

57 %

11 %

Ensamstående med
barn (n=237)

19 %

11 %

56 %

14 %

43 %

Gift/sammanboende
utan barn
(n=2 161)

15 %

8%

66 %

11 %

43 %

Gift/sammanboende
med barn
(n=1 540)

16 %

8%

66 %

10 %

39 %
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38 %
<0,001

<0,001

36 %

30 %

<0,001

<0,001

40 %

<0,001

<0,001

37 %

33 %

<0,001

0,006

Tabell 3.5. Andel som spelat minst en gång i respektive spelform det senaste året bland de som
spelat minst en gång överhuvudtaget
Nya spelare från
EP1 till EP2 (n=652)

Spelade under båda
mätperioderna (n=3 753)

P-värde

Hästar

9%

36 %

<0,001

Bingo

3%

5%

0,029

Nummerspel

17 %

48 %

<0,001

Sportspel

11 %

24 %

<0,001

Lotterier

77 %

76 %

n.s

Spelautomater

9%

12 %

0,006

Pokerspel

9%

13 %

0,001

Kasinospel

4%

10 %

<0,001

Direktsända
tv-tävlingar

4%

10 %

<0,001

Internet

8%

20 %

<0,001

Tabell 3.6. Spelfrekvens baserad på spelfrekvens i nio olika spelformer 2008/2009 respektive
2009/2010
Spelfrekvens

2008/2009 (n=8 165)

2009/10 (n=6 021)

Andel

95 % Konf.int.

Andel

95 % Konf.int.

Inget spelande

30 %

28,6–30,6 %

26 %

25,1–27,3 %

Lågfrekvent spelande

39 %

37,8–40,0 %

44 %

43,0–45,6 %

Frekvent spelande

21 %

20,0–21,8 %

19 %

18,4–20,4 %

Högfrekvent spelande

11 %

9,9–11,3 %

10 %

9,2–10,8 %
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Tabell 3.7. Fördelning över sociodemografiska variabler för högfrekventa spelare
Hög frekvens
Båda
mätningarna
Kön

Ålder
2008/09

Födelseland

Bostadsort

94

Enbart
2008/09

Män

77 %

64 %

63 %

Kvinnor

23 %

36 %

37 %

16–17

1%

4%

1%

18–24

8%

8%

12 %

25–44

38 %

30 %

31 %

45–64

37 %

36 %

20 %

65–84

18 %

21 %

17 %

Sverige

89 %

94 %

88 %

Övriga Europa

10 %

2%

10 %

1%

4%

2%

Grundskola

27 %

29 %

19 %

Gymnasium

60 %

57 %

61 %

Högskola/
Universitet

14 %

14 %

20 %

Stockholm, Göteborg eller Malmö

87 %

87 %

89 %

Övriga landet

13 %

13 %

11 %

Övriga världsdelar
Utbildning

Enbart
2009/10
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Sign.

<0,001

0,030

0,011

0,041

n.s

Tabell 3.8. Riskpotential för olika typer av spel
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

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

Köpt hos spelbutik/ombud

Låg

Köpt via Internet på svenskaspel.se

Medelhög

Köpt via Internet på annat spelbolag

Medelhög

Sportspel hos spelbutik/ombud

Medelhög

Sportspel via Internet på svenskaspel.se

Medelhög

Sportspel via Internet på annat bolag

Hög

Annan vadhållning

Medelhög

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

Bingo

Nummerspel

Sportspel

Lotterier
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Tabell 3.8. Fortsättning
Spelform

Speltyp

Riskpotential

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

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 på restaurangkasino

Hög

Kasinospel på Casino Cosmopol

Hög

Kasinospel via Internet

Hög

Kasinospel i utlandet eller på båt

Hög

Pokerspel

Kasinospel

Direktsända
tv-tävlingar
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Medelhög

Tabell 3.9. Månatligt spelande 2008/2009 respektive 2009/2010 i spel med olika riskpotential,
% och antal personer i befolkningen 17–85 år
Månatligt
spelande EP1

Månatligt spelande EP2

Totalt

Ej månatligt
spel

Endast låg
riskpotential

3 282 000
(82 %)

552 000
(14 %)

140 000
(3 %)

50 000
(1 %)

4 024 000
(100 %)

Endast låg
riskpotential

564 000
(30 %)

1 092 000
(59 %)

171 000
(9 %)

24 000
(1 %)

1 850 000
(100 %)

Medel riskpotential som högst

199 000
(18 %)

236 000
(21 %)

592 000
(54 %)

71 000
(6 %)

1 097 000
(100 %)

46 000
(14 %)

51 000
(15 %)

54 000
(17 %)

178 000
(54 %)

329 000
(100 %)

4 090 000

1 931 000

956 000

323 000

7 300 000

Ej månatligt spel

Hög riskpotential
Totalt

Medel riskpotential Hög risksom högst
potential

Tabell 3.10. Självuppskattad total summa för allt spelade för senaste 30 dagarna i befolkningen
16–84 år 2008/2009 respektive i befolkningen 17–85 år 2009/2010
Total summa

2008/09 (n=8 165)

2009/10 (n=6 021)

Andel

95 % Konf.int.

Andel

95 % Konf.int.

0–40 kr

50 %

49,1–51,3 %

50 %

48,3–50,9 %

41–320 kr

30 %

29,2–31,2 %

32 %

30,7–33,1 %

321–600 kr

10 %

9,4–10,8 %

10 %

9,5–11,1 %

Mer än 600 kr

10 %

9,0–10,2 %

8%

7,6–9,0 %

Tabell 3.11. Medelvärde, standardavvikelse och median för total summa satsad på spel de
senaste 30 dagarna 2008/2009 respektive 2009/2010

Medelvärde
Standardavvikelse
Median

2008/09 (n=8 165)

2009/10 (n=6 021)

377

301

3 719

2 654

40

50
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Tabell 3.12. Förändring av spelsummor senaste 30 dagarna per spelform för dem som spelat i
respektive spelform vid någon eller båda tidpunkterna (n=6 021)
Spelform

Vägt
antal

Genomsnittlig förändring
Medelvärde

Största
minskning1)

Standardavvikelse

Största
ökning1)

Median

Lotterier

3 955

-3

138

0

3 000

1 500

Nummerspel

2 150

8

332

0

20 000

6 000

Sportspel

1 359

-122

2 074

0

52 000

18 500

Hästar

1 662

125

3 251

0

20 000

77 000

Pokerspel

725

-179

6 712

0

150 000

140 000

Kasinospel

610

-95

1 095

0

10 000

19 000

Spelautomater

775

-68

1 505

0

20 000

7 000

Bingo

289

-63

842

0

24 800

600

Direktsända
TV-tävlingar

693

-8

88

0

1 600

2 000

1. Största minskning respektive största ökning är den största individuella förändringen för någon i
urvalet.

Tabell 3.13. Oreglerat spelande 2008/2009 respektive 2009/2010

Oreglerat spelande minst
6 ggr i någon spelform
Oreglerat spelande någon
gång senaste 12 månaderna

2008/2009 (n=8 165)

2009/2010 (n=6 021)

2,7 %

2,9 %

-

4,5 %

Tabell 3.14. Illegalt spelande 2008/2009 respektive 2009/1010
2008/2009 (n=8 165)
Illegalt spelande minst
6 ggr i någon spelform
Illegalt spelande någon
gång senaste 12 månaderna
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2009/2010 (n=6 021)

0,9 %

0,5 %

-

2,2 %
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Bilaga 3. Tabellbilaga för kapitel 4.
Förändringar i spelproblem och spelande
Tabell 4.1. Spelproblem enligt PGSI 2008/2009 respektive 2009/2010
2008/09 (n=8 165)
PGSI

2009/10 (n=6 021)

Andel

95 % Konf.int.

Andel

95 % Konf.int.

Icke-spelare

29,4 %

28,4–30,4 %

26,6 %

25,5–27,7 %

Spelare utan spelproblem

62,9 %

61,9–63,9 %

67,4 %

66,2–68,6 %

Viss risk

5,4 %

4,9–5,9 %

4,1 %

3,6–4,6 %

Förhöjd risk

1,9 %

1,6–2,2 %

1,6 %

1,3–1,9 %

Spelproblem

0,3 %

0,2–0,4 %

0,3 %

0,2–0,4 %

Tabell 4.2. Grad av spelproblem enligt PGSI 2009/2010 för olika PGSI-kategorier enligt mätningen 2008/2009 (n=6 021). Uppskattat antal i befolkningen och andel i respektive kategori
från mätningen 2009/2010
Grad av spelproblem
EP1

Grad av spelproblem EP2
Icke-spelare

Spelare utan
problem

1 287 000
(61,9 %)

756 000
(36,3 %)

27 000
(1,3 %)

11 000
(0,5 %)

2 082 000
(100 %)

Spelare utan problem

617 000
(13,2 %)

3 876 000
(82,7 %)

136 000
(2,9 %)

58 000
(1,2 %)

4 687 000
(100 %)

Spelare med viss risk

29 000
(7,8 %)

217 000
(58,2 %)

97 000
(26,1 %)

29 000
(7,8 %)

372 000
(100 %)

Problemspelare

10 000
(6,8 %)

71 000
(44,7 %)

37 000
(22,7 %)

42 000
(25,8 %)

160 000
(100 %)

1 944 000
(26,6 %)

4 920 000
(67,4 %)

296 000
(4,1 %)

141 000
(1,9 %)

7 300 000
(100 %)

Icke-spelare

Totalt

Spelare med
viss risk

Totalt
Problemspelare
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16,9 %

16,9 %

25 eller äldre

frekv.1

16,1 %

16,1 %

15,3 %

15,3 %

16–24

Kum. frekv.1

25 eller äldre

Kum. frekv.1

Kum.

21,9 %

19,8 %

Kum. frekv.1

Kum. frekv.1

19,8 %

Kvinnor

21,9 %

15,4 %

Kum. frekv.1

16–24

15,4 %

Män

17,6 %

Kum. frekv.1

22,1 %

6,8 %

26,5 %

10,4 %

25,3 %

8,4 %

33,7 %

11,8 %

30,1 %

10,3 %

22,8 %

7,4 %

26,5 %

8,8 %

31,1 %

9,0 %

38,3 %

11,9 %

35,3 %

10,0 %

48,6 %

14,9 %

42,1 %

12,0 %

32,2 %

9,4 %

37,2 %

10,7 %

96,4 %

65,3 %

89,8 %

51,5 %

97,0 %

61,7 %

93,1 %

44,5 %

97,4 %

55,3 %

95,3 %

63,1 %

96,4 %

59,2 %

Icke-spelare
Icke-spelare
Spelare utan
EP2, spelare utan EP1, ny spelare spelproblem
problem EP1
utan problem EP1 och EP2

1. Kumulerad frekvens, dvs. successiv summering från vänster till höger.

Män

Ålder EP1

Kön

17,6 %

Totalt

Icke-spelare,
båda mätningarna

98,2 %

1,8 %

93,4 %

3,6 %

98,4 %

1,4 %

96,0 %

2,9 %

98,6 %

1,2 %

97,4 %

2,1 %

98,1 %

1,6 %

98,9 %

0,7 %

96,4 %

3,0 %

99,3 %

0,9 %

98,1 %

2,1 %

99,7 %

1,1 %

98,4 %

1,0 %

99,1 %

1,1 %

ProblemNy problemspelare EP1, spelare EP2
ej i EP2
(incidens)

99,3 %

0,5 %

97,5 %

1,1 %

99,5 %

0,2 %

98,7 %

0,6 %

99,7 %

0,0 %

99,0 %

0,6 %

99,4 %

0,3 %

100,0 %

0,7 %

100,0 %

2,5 %

99,9 %

0,4 %

100,2 %

1,5 %

99,9%

0,2 %

100,0 %

1,0 %

100,0 %

0,6 %

Ny problemspelare
ProblemspeEP2 med spelproblem lare, båda
tidigare i livet (återfall) mätningarna

Tabell 4.3. Fördelning över 8 olika kategorier vad avser spelande och problemspelande 2008/2009 och 2009/2010 totalt samt efter kön, ålder, ålder och
kön och efter högsta utbildning (n=6021)
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18,5 %

25 eller äldre

19,2 %

13,0 %

13,0 %

22,7 %

22,7 %

Kum. frekv.1

Gymnasium

Kum. frekv.1

Högsk/Univ

frekv.1

Kum.

19,2 %

Grundskola

18,5 %

28,4 %

Kum. frekv.1

Kum. frekv.1

28,4 %

16–24

Icke-spelare,
båda mätningarna

31,7 %

9,0 %

21,2 %

8,2 %

28,7 %

9,5 %

28,4 %

9,8 %

41,9 %

13,5 %

42,3 %

10,6 %

31,6 %

10,4 %

40,2 %

11,5 %

39,4 %

11,0 %

60,3 %

18,5 %

97,4 %

55,1 %

96,2 %

64,6 %

95,8 %

55,6 %

97,7 %

58,3 %

96,8 %

36,4 %

Icke-spelare
Icke-spelare
Spelare utan
EP2, spelare utan EP1, ny spelare spelproblem
problem EP1
utan problem EP1 och EP2

1. Kumulerad frekvens, dvs. successiv summering från vänster till höger.

Högsta
utbildning

Kvinnor

Tabell 4.3. Fortsättning

98,7 %

1,3 %

98,3 %

2,1 %

96,9 %

1,1 %

98,7 %

1,0 %

98,8 %

2,0 %

99,9 %

1,2 %

98,9 %

0,6 %

98,8 %

1,9 %

99,8 %

1,2 %

99,8 %

1,0 %

ProblemNy problemspelare EP1, spelare EP2
ej i EP2
(incidens)

99,9 %

0,0 %

99,4 %

0,5 %

99,0 %

0,2 %

99,8 %

0,0 %

99,8 %

0,0 %

100,1 %

0,2 %

100,0 %

0,6 %

100,0 %

1,0 %

100,0 %

0,2 %

100,0 %

0,2 %

Ny problemspelare
ProblemspeEP2 med spelproblem lare, båda
tidigare i livet (återfall) mätningarna

Tabell 4.4. Förändringar av spelande och problemspelande i olika spelarkategorier enligt indelningen 2008/2009
Icke-spelare Sällan(n=1 703)
spelare
(n=1 076)
1. Icke-spelare,
båda mätningarna

Vanespelare Tillfällig(n=1 762)
hetsspelare
(n=590)

Sociala
spelare
(n=291)

Storspelare
(n=520)

61,2 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,3 %

23,5 %

5,4 %

16,6 %

13,7 %

5,0 %

37,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

4. Spelare utan
spelproblem EP1
och EP2

0,2 %

73,2 %

91,4 %

80,0 %

79,7 %

81,5 %

5. Problemspelare
EP1, ej i EP2

0,0 %

0,8 %

2,0 %

2,0 %

3,4 %

5,8 %

6. Ny problemspelare EP2
(incidens)

0,6 %

2,4 %

0,6 %

1,0 %

1,7 %

1,3 %

7. Ny problemspelare EP2
med spelproblem
tidigare i livet
(återfall)

0,0 %

0,0 %

0,3 %

0,2 %

0,3 %

1,7 %

8. Problemspelare, båda
mätningarna

0,0 %

0,0 %

0,2 %

0,2 %

1,0 %

4,6 %

2. Icke-spelare
EP2, spelare utan
problem EP1
3. Icke-spelare
EP1, ny spelare
utan problem
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Bilaga 4. Tabellbilaga för kapitel 5.
Nya problemspelare

Tabell 5.1. Incidens (%) för problemspelande från 2008/2009 till 2009/2010 totalt och efter kön
och ålder (95 %-igt konfidensintervall inom parentes)
Ålder 2008/2009

Män

Kvinnor

Totalt

16–17

4,2 % (2,9–5,5 %)

1,8 % (0,9–2,7 %)

3,0 % (2,2–3,8 %)

18–24

4,0 % (2,8–5,2 %)

1,1 % (0,4–1,8 %)

2,6 % (1,8–3,4 %)

25–44

1,8 % (1,0–2,6 %)

0,9 % (0,4–1,4 %)

1,4 % (0,9–1,9 %)

45–64

0,1 % (0–0,4 %)

2,0 % (0,7–3,3 %)

1,0 % (0,4–1,6 %)

65–84

1,8 % (0,8–2,8 %)

0,2 % (0–0,6 %)

0,9 % (0,3–1,5 %)

Tabell 5.2. Incidens för problemspelande i relation till riskspelande månadsvis i EP1 och/eller
EP2 för samtliga utom problemspelare i EP1 (n=5 885)
EP1

EP2

Totalt

IckeSpel,
Månatligt spel Månatligt spel, Månatligt
spelare men ej
men högst låg högst medium spel med hög
månatligt riskpotential
riskpotential
riskpotential
Icke-spelare (n=1 718)

-

1%

1%

2%

20 %

0,5 %

Spel, men ej
månatligen
(n=1 580)

-

2%

<1 %

1%

11 %

1,3 %

Månatligt spel
men högst låg riskpotential (n=1 500)

-

1%

<1 %

<1 %

3%

0,5 %

Månatligt spel men
högst medium riskpotential (n=873)

-

3%

4%

3%

5%

3,3 %

Månatligt spel med
hög riskpotential
(n=215)

-

2%

<1 %

2%

13 %

7,2 %
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Tabell 5.3. Incidens för problemspelande efter livshändelser de senaste 12 månaderna för ickeproblemspelare 2008/2009 (n=5 885)
Har du under de
senaste 12 månaderna
varit med om…
En närstående
persons död

Skilsmässa eller
separation

Juridiska svårigheter

Allvarligare skada eller
sjukdom, egen eller
närstående persons

Giftermål eller nytt
förhållande

Problem med arbete,
chef eller överordnade

Pensionering

Graviditet eller
tillökning i familjen

104

Män

Kvinnor

Totalt

Nej

1,4 % (n=2 209)

1,1 % (n=2 234)

1,2 % (n=4 443)

Ja

2,5 % (n=691)

1,4 % (n=706)

1,9 % (n=1 397)

P-värde

0,045

n.s

0,046

Nej

1,6 % (n=2 715)

1,1 % (n=2 774)

1,4 % (n=5 489)

Ja

1,6 % (n=185)

1,9 % (n=157)

1,7 % (n=343)

P-värde

n.s

n.s

n.s

Nej

1,7 % (n=2 787)

1,1 % (n=2 836)

1,4 % (n=5 623)

Ja

<0,1 % (n=105)

4,1 % (n=97)

2,0 % (n=203)

P-värde

n.s

0,024

n.s

Nej

1,7 % (n=2 204)

1,4 % (n=2 096)

1,5 % (n=4 299)

Ja

1,4 % (n=698)

0,6 % (n=845)

1,0 % (n=1 542)

P-värde

n.s

n.s

n.s

Nej

1,4 % (n=2 554)

1,3 % (n=2 619)

1,3 % (n=5 173)

Ja

3,4 % (n=348)

0,3 % (n=314)

2,0 % (n=662)

P-värde

0,004

n.s

n.s

Nej

1,9 % (n=2 034)

1,7 % (n=1 926)

1,8 % (n=3 960)

Ja

1,8 % (n=224)

0,4 % (n=271)

1,0 % (n=494)

P-värde

n.s

n.s

n.s

Nej

1,5 % (n=2 800)

1,1 % (n=2 813)

1,3 % (n=5 613)

Ja

2,0 % (n=98)

1,7 % (n=118)

1,9 % (n=216)

P-värde

n.s

n.s

n.s

Nej

1,6 % (n=2 670)

1,2 % (n=2 695)

1,4 % (n=5 366)

Ja

1,3 % (n=230)

1,3 % (n=239)

1,3 % (n=469)

P-värde

n.s

n.s

n.s
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Tabell 5.3. Fortsättning
Har du under de
senaste 12 månaderna
varit med om…
Klar förändring av
ekonomisk situation

Tagit lån eller gjort
någon större
investering

Ökat antal gräl med
närstående person

Klar förändring av
boendeförhållanden

Klar förändring i
arbetsförhållanden

Män

Kvinnor

Totalt

Nej

1,4 % (n=2 331)

1,3 % (n=2 343)

1,4 % (n=4 674)

Sämre

3,0 % (n=296)

0,3 % (n=351)

1,5 % (n=647)

Bättre

1,5 % (n=266)

1,2 % (n=243)

1,4 % (n=509)

P-värde

n.s

n.s

n.s

Nej

1,6 % (n=2 236)

1,0 % (n=2 436)

1,3 % (n=4 672)

Ja

1,7 % (n=661)

2,0 % (n=502)

1,8 % (n=1 163)

P-värde

n.s

n.s

n.s

Nej

1,4 % (n=2 736)

1,2 % (n=2 713)

1,3 % (n=5 450)

Ja

5,5 % (n=146)

0,5 % (n=207)

2,5 % (n=353)

P-värde

0,002

n.s

n.s

Nej

1,6 % (n=2 306)

1,3 % (n=2 325)

1,5 % (n=4 632)

Sämre

<0,1 % (n=50)

<0,1 % (n=35)

<0,1 % (n=85)

Bättre

1,9 % (n=537)

0,7 % (n=575)

1,3 % (n=1 112)

P-värde

n.s

n.s

n.s

Nej

1,6 % (n n=1 946)

1,3 % (n=1 894)

1,4 % (n=3 840)

Sämre

1,9 % (n=206)

<0,1 % (n=144)

1,4 % (n=351)

Bättre

2,0 % (n=305)

2,6 % (n=387)

2,3 % (n=692)

P-värde

n.s

0,045

n.s
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Tabell 5.4. Prevalens och incidens för problemspelande i relation till hälsovariabler vid mätningen 2008/2009 samt incidens för problemspelande i relation till försämrad hälsostatus
respektive hälsostatus 2009/2010. P-värden anger eventuell signifikans mellan personer med
försämrad hälsa eller motsvarande i en viss kategori och övriga i samma kategori
Prevalens
2008/09
(n=8 165)

Ej god allmän
hälsa

Nedsatt psykisk
hälsa

Daglig rökning

Riskfyllt
alkoholbruk
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Incidens i relation till läget
2008/09
(n=6 021)

Incidens i relation till försämrad
hälsostatus från
2008/09 till
2009/10
(n=6 021)

Incidens i
relation till
läget 2009/10
(n=6 021)

Män

4,5 %

2,3 %

1,6 %

1,7 %

P-värde

0,034

n.s

n.s

n.s

Kvinnor

2,5 %

0,7 %

<0,1 %

0,3 %

P-värde

0,001

n.s

n.s

0,034

Totalt

3,5 %

1,5 %

0,7 %

0,9 %

P-värde

<0,001

n.s

n.s

n.s

Män

7,1 %

2,0 %

2,4 %

2,7 %

P-värde

<0,001

n.s

n.s

0,005

Kvinnor

1,6 %

0,8 %

0,7 %

0,7 %

P-värde

n.s

n.s

n.s

n.s

Totalt

4,1 %

1,4 %

1,5 %

1,6 %

P-värde

<0,001

n.s

n.s

n.s

Män

7,7 %

1,8 %

3,2 %

2,4 %

P-värde

<0,001

n.s

n.s

n.s

Kvinnor

0,5 %

0,8 %

2,9 %

1,1 %

P-värde

n.s

n.s

n.s

n.s

Totalt

4,1 %

1,2 %

3,0 %

1,7 %

P-värde

<0,001

n.s

n.s

n.s

Män

7,7 %

2,6 %

4,8 %

4,3 %

P-värde

<0,001

0,033

0,001

<0,001

Kvinnor

1,2 %

1,3 %

1,5 %

2,4 %

P-värde

n.s

n.s

n.s

n.s

Totalt

5,8 %

2,2 %

3,9 %

3,9 %

P-värde

<0,001

0,027

0,001

<0,001
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Tabell 5.5. Incidens för problemspelande för personer som helt eller delvis instämde i påståenden om spelande (4–7 på en 7-gradig skala) 2008/2009. Frågorna ställdes enbart till de som
spelat minst en gång de senaste 12 månaderna 2008/2009
faktiskt n
Antal svarande
(icke-spelare och problemspelare exkluderade)

vägt n

Incidens

3 606

4 153

79

67

13,4 %

Jag spelar längre tid än jag tänkt mig

176

96

11,5 %

Jag ser mig själv som en spelare

179

145

11,0 %

91

68

7,4 %

Jag har svårt att sluta spela

105

92

6,5 %

Mitt spelande ger mig vänner

198

199

6,5 %

Mitt spelande är ett sätt att tjäna pengar

257

216

5,6 %

Spel är bland det roligaste som finns

643

635

4,9 %

Spel får mig att glömma allt annat för en stund

336

298

4,4 %

När jag vinner i spel beror det på skicklighet

604

433

3,7 %

1 736

1 813

2,4 %

Jag spelar när jag egentligen borde ha gjort andra
saker

106

52

1,9 %

Jag har strategier som hjälper mig att inte spela
för mycket

472

481

1,7 %

Jag föredrar att spela ensam

929

1 184

1,2 %

Jag spelar för mer pengar än jag tänkt mig

Om jag bara spelar tillräckligt mycket kommer
spelandet att löna sig

Jag spelar för att det är spännande
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Bilaga 5. Tabellbilaga för kapitel 6.
Analys av samverkande faktorer
Tabell 6.1. Oddskvoter (OR) med 95 % konfidensintervall för faktorer som samvarierar med
ökad respektive minskad risk för spelproblem, justerade för kön och ålder
Beroende variabel
Inkluderade i analysen

Nya
riskspelare
(n=5 331)

Nya
problemspelare
(n=5 829)

Minskad
risk
(n=690)

Tidigare
problemspelare
(n=192)

OR
Man

1,6 (1,2–2,0)

1,5 (1,1–2,2)

0,45 (0,31–0,64)

n.s

16–24 år

2,5 (2,0–3,2)

2,3 (1,6–3,3)

n.s

n.s

OR justerat för kön och ålder 1) 2)
Spelade EP1

2,3 (1,8–2,9)

2,4 (1,6–3,7)

-

-

Problem med hushållsekonomin

1,6 (1,2–2,0)

1,6 (1,1–2,3)

n.s

n.s

Spelade datorspel EP1

1,5 (1,1–2,0)

1,7 (1,1–2,7)

n.s

n.s

Började spela datorspel
till EP2

n.s

n.s

n.s

n.s

God allmän hälsa EP1

n.s

0,51 (0,34–0,78)

n.s

n.s

Försämrad allmän hälsa
till EP2

1,6 (1,1–2,4)

n.s

n.s

0,39 (0,15–0,98)

Nedsatt psykisk hälsa EP1

1,4 (1,1–1,8)

1,6 (1,1–2,2)

n.s

n.s

Försämrad psykisk hälsa
till EP2

2,7 (2,0–3,8)

2,5 (1,5–4,2)

0,49 (0,29–0,82)

n.s

Riskabla alkoholvanor EP1

1,4 (1,0–1,8)

1,8 (1,2–2,6)

0,6 (0,4–0,8)

0,41 (0,22–0,78)

Ny med riskabla
alkoholvanor EP2

2,6 (1,9–3,6)

2,8 (1,7–4,5)

n.s

n.s

Rökare EP1

1,3 (1,0–1,6)

1,6 (1,1–2,3)

0,70 (0,51–0,97)

n.s

Ny rökare till EP2

1,6 (1,1–2,4)

1,9 (1,0–3,5)

n.s

n.s

Bosatt i Stockholm,
Göteborg eller Malmö

n.s

n.s

n.s

n.s

Flyttat till Stockholm,
Göteborg eller Malmö

n.s

n.s

n.s

n.s

1. I modellen för nya riskspelare även justerat för Spelade EP1.
2. OR för förändringsvariabler är justerade för motsvarande värde EP1; försämrad hälsa justerad för dålig hälsa EP1 etc.
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Tabell 6.1. Fortsättning
Beroende variabel

Nya
riskspelare

Nya
problemspelare

Minskad
risk

Tidigare
problemspelare

Grundskoleutb.
(ref. högskola)

n.s

n.s

n.s

n.s

Gymnasieutb.
(ref. högskola)

n.s

n.s

n.s

n.s

2,0 (1,5–2,6)

2,3 (1,6–3,4)

n.s

n.s

Kan få hjälp vid
exv. sjukdom (EP1)

0,54 (0,34–0,87

0,44 (0,23–0,82)

n.s

n.s

Har någon att dela sina
innersta känslor med (EP1)

0,65 (0,45–0,92)

0,57 (0,35–0,94)

n.s

n.s

Spelade på arbetstid/
skoltid EP1

1,7 (1,0–2,9)

n.s

n.s

n.s

Började spela på arbetstid/skoltid till EP2

4,0 (2,5–6,4)

7,4 (4,4–12,5)

n.s (slutat spela
på arbtid/skoltid)

n.s (slutat spela
på arbtid/skoltid)

Spel är bland det
roligaste som finns3)

n.s

2,6 (1,7–3,9)

1,4 (1,0–2,0)

n.s

Spel får mig att glömma
allt annat för en stund3)

n.s

2,6 (1,6–4,3)

1,6 (1,1–2,2)

3,0 (1,6–5,7)

3,0 (1,8–4,9)

6,2 (3,8–10,1)

1,6 (1,1–2,3)

1,9 (1,0–3,5)

Jag spelar längre tid än
jag tänkt mig3)

n.s

5,0 (3,0–8,4)

n.s

n.s

Jag spelar för mer pengar än jag tänkt mig3)

n.s

7,0 (3,6–13,3)

n.s

n.s

När jag vinner i spel
beror det på skicklighet3)

1,7 (1,2–2,4)

2,4 (1,6–3,6)

n.s

n.s

Jag har svårt att sluta
spela3)

n.s

3,0 (1,4–6,6)

1,6 (1,0–2,6)

3,4 (1,7–6,6)

Jag spelar när jag
egentligen borde ha
gjort andra saker3)

n.s

n.s

n.s

3,4 (1,8–6,7)

Jag spelar för att det
är spännande3)

n.s

1,6 (1,2–2,4)

1,9 (1,3–2,8)

3,7 (1,5–9,3)

Mitt spelande är ett
sätt att tjäna pengar3)

2,2 (1,1–4,2)

4,0 (2,5–6,5)

1,8 (1,2–2,6)

2,3 (1,2–4,3)

Om jag bara spelar tillräckligt mycket kommer
spelandet att löna sig3)

1,6 (1,0–2,6)

3,6 (1,7–7,7)

n.s

n.s

Född utomlands

Jag ser mig själv som
en spelare3)

3. I modeller för ökad risk: Oddskvoter (OR) för instämmer helt eller delvis. I modeller för minskad risk: OR för tar helt
eller delvis avstånd.
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Tabell 6.1. Fortsättning
Jag har strategier som
hjälper mig att inte
spela för mycket3)

n.s

2,2 (1,4–2,6)

1,5 (1,0–2,1)

2,5 (1,3–4,7)

Jag föredrar att spela
ensam3)

n.s

1,8 (1,2–2,8)

1,6 (1,2–2,2)

n.s

Mitt spelande ger mig
vänner3)

n.s

2,6 (1,4–4,8)

n.s

n.s

Jag brukar dricka
alkohol när jag spelar3)

n.s

1,8 (1,1–3,1)

1,5 (1,0–2,2)

2,4 (1,2–4,7)

Jag brukar röka när
jag spelar

n.s

2,9 (1,6–5,4)

1,6 (1,0–2,6)

n.s

Närstående persons död

n.s

1,8 (1,2–2,5)

n.s

n.s

1,6 (1,2–2,3)

1,9 (1,2–3,0)

n.s

0,30 (0,13–0,69)

Juridiska svårigheter

n.s

n.s

n.s

n.s

Allvarligare skada eller
sjukdom (egen eller
närstående persons)

n.s

n.s

n.s

n.s

Giftermål eller inlett
förhållande

n.s

1,6 (1,1–2,4)

n.s

n.s

Problem med arbetet

1,7 (1,3–2,4)

n.s

n.s

n.s

Pensionering

n.s

n.s

n.s

n.s

Graviditet eller
tillökning i familjen

n.s

n.s

n.s

n.s

Förbättrad ekonomi

1,5 (1,1–2,1)

1,6 (1,0–2,5)

n.s

n.s

Försämrad ekonomi

1,9 (1,4–2,6)

n.s

n.s

n.s

Tagit lån eller gjort
större investering

n.s

1,5 (1,0–2,4)

n.s

n.s

Ökat antal gräl med
närstående

2,1 (1,6–2,9)

2,4 (1,6–3,8)

0,53 (0,35–0,80)

0,42 (0,20–0,87)

Förbättrade boendeförhållanden

n.s

n.s

n.s

n.s

Försämrade boendeförhållanden

n.s

n.s

n.s

n.s

Förbättrade arbetsförhållanden

1,7 (1,3–2,3)

n.s

n.s

n.s

Försämrade arbetsförhållanden

1,5 (1,0–2,3)

n.s

n.s

n.s

Skilsmässa eller
separation

3. I modeller för ökad risk: OR för instämmer helt eller delvis. I modeller för minskad risk: tar helt eller delvis avstånd.
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Tabell 6.2. Resultat av skattning av multivariata logistiska modeller för ökad respektive minskad
risk för spelproblem. Signifikanta oddskvoter (OR) anges med 95 %-iga konfidensintervall
Beroende variabel
Inkluderade i analysen

Nya
riskspelare
(n=5 331)

Man

0,98 (0,68–1,4)

16–24 år

1,4 (1,0–2,1)

Nya
problemspelare
(n=5 829)

Minskad
risk
(n=690)

Tidigare
problemspelare
(n=192)

0,46 (0,31–0,67)

Man*16–24 år (interaktion) 2,1 (1,3–2,2)
Spelade EP1

2,2 (1,7–3,0)

2,2 (1,4–3,4)

Spelade datorspel EP1

2,3 (1,4–3,8)

God allmän hälsa EP1

0,52 (0,34–0,81)

Nedsatt psykisk hälsa EP1

0,53 (0,34–0,84)

Försämrad psykisk hälsa
till EP2

1,7 (1,3–2,2)

1,6 (1,0–2,5)

Riskabla alkoholvanor EP1

1,7 (1,2–2,2)

2,0 (1,3–3,2)

Ny med riskabla alkoholvanor EP2

2,6 (1,8–3,6)

2,8 (1,7–4,7)

Bosatt i Stockholm,
Göteborg eller Malmö

1,8 (1,4–2,4)

Född utomlands
Började spela på arbetstid/
skoltid till EP2

0,61 (0,43–0,86) 0,42 (0,22–0,81)

2,5 (1,7–3,8)
2,9 (1,7–4,9)

Närstående persons död

4,4 (2,4–7,9)
1,6 (1,1–2,3)

Skilsmässa eller separation

0,32 (0,14–0,75)

Försämrad ekonomi

1,5 (1,1–2,1)

Ökat antal gräl med
närstående

1,6 (1,2–2,2)

Förbättrade arbetsförhållanden

1,6 (1,2–2,1)

Nagelkerke R2
P-värde för HosmerLemenshow test

1,6 (1,0–2,5)

0,52 (0,34–0,80)

0,13

0,12

0,10

0,11

0,74

0,43

0,59

0,46
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Bilaga 6. Missivbrev deltagare

Tack för senast!
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Hej!
För ungefär ett år sedan hjälpte du oss genom att svara på frågor om spel och hälsa. Nu är
det dags att följa upp den studien och vi vill gärna ha din hjälp igen. Du bestämmer själv om
du vill delta och vilka frågor som du vill svara på.

Om undersökningen
Statens folkhälsoinstitut inledde 2008 SWELOGS – en studie om hur spel om pengar påverkar hälsan. SWELOGS står för Swedish Longitudinal Gambling Study vilket kan översättas
till ”svensk flerårig spelstudie”. Syftet med studien är att ta reda på:
• vilken betydelse har spelandet i samhället?
• vad innebär spelproblem för människor?
• hur kan man utvärdera politiska beslut om lagar och regler för spel?
För att få svar på våra frågor följer vi utvecklingen av spel om pengar i Sverige under flera år.
I studien ingår flera olika intervjutillfällen. Det du var med på för ett år sedan var det första.
Och nu är det dags för den andra intervjurundan.

Så här går det till
Om några veckor ringer en intervjuare från Statistiska centralbyrån upp dig. Det är bra om
du då kan svara på frågorna i lugn och ro. Om du hellre vill prata en annan dag eller på
ett annat telefonnummer, kan du och intervjuaren bestämma det. Frågeformuläret är i år
mycket kortare än det du svarade på sist.
Vänliga hälsningar

Katarina Paulsson
Projektledare SWELOGS, Statens folkhälsoinstitut

Antti Ahtiainen
Undersökningsledare, SCB
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Dina svar är skyddade
Allt du berättar i undersökningen och all information om dig är skyddad. Dina svar på frågorna kommer enbart att redovisas som siffror i tabeller. Vad någon enskild person svarat kommer aldrig att framgå. Vi som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och
de uppgifter du lämnar till vår intervjuare är skyddade av offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400, 24 kap 8 §). Statistiska centralbyrån sparar ditt namn och telefonnummer så att vi
kan ringa och fråga om du vill delta igen när vi upprepar undersökningen om några år. Dina
svar är fortfarande skyddade om du deltar i ytterligare undersökningar.

Dina svar är värdefulla
Utifrån resultaten vi får i undersökningen kommer vi bland annat att skriva rapporter, artiklar och göra broschyrer. Du kommer att kunna följa resultaten från undersökningen på vår
webbplats www.fhi.se/swelogs. Men du kan aldrig se vad var och en av deltagarna har svarat.

Behöver du tolk?
Vi hjälper dig gärna med både språktolkning och teckentolkning. Ring till Ulrika Andersson
på Statistiska centralbyrån: 019-17 61 08 eller mejla ulrika.andersson@scb.se.

Vill du prata med någon om spelproblem?
Kontakta Stödlinjen om du är orolig för ditt eget eller någon annans spelande. Telefon:
020-81 91 00. Webbplats: www.stodlinjen.se. Du får kontakt med utbildad personal som har
tystnadsplikt.
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För att intervjun ska bli så kort som möjligt kommer vi att använda följande uppgifter som
redan finns i SCB:s register:
• kön, ålder, civilstånd, kommun, medborgarskap, födelseland, föräldrars födelseland,
antal hemmavarande barn, årtal för äktenskap och skilsmässor, inrikes flyttningar, in- och
utvandring samt årtal då en maka, make eller partner avlidit
• högsta avslutade utbildning samt betyg, studieväg och hemspråksundervisning
• i grund- och gymnasieskolan
• arbete och yrke
• inkomst, förmögenhet och skulder.
På vår webbplats www.fhi.se hittar du mer information om vad vi gör på Statens folkhälsoinstitut.

Kontakta oss gärna…
Jag kan berätta mer om undersökningen:
Katarina Paulsson
Tfn: 063-19 96 22
e-post: katarina.paulsson@fhi.se

Jag kan berätta mer om intervjun:
Ulrika Andersson
Tfn: 019-17 61 08
e-post: ulrika.andersson@scb.se
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Bilaga 7. Missivbrev målsman

Hej!
Din dotter/son var för ett år sedan med i en nationell undersökning om spel och hälsa.
Nu är det dags för oss att följa upp studien och därför kontaktar vi er igen. Precis som
förra gången så spelar det ingen roll om ditt barn har någon erfarenhet av att spela eller
inte. Hennes/hans svar är lika viktiga ändå.
Brevet skickas till dig eftersom din dotter/son inte fyllt 18 år. Vi ber dig läsa igenom
informationen och sedan visa den för ditt barn och be henne/honom läsa igenom
den. Vi hoppas att du som målsman tycker undersökningen känns viktig och känner
dig bekväm med att ditt barn deltar igen.
Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som gör intervjuerna på uppdrag av oss på Statens
folkhälsoinstitut. Mer information om vad vi gör på Statens folkhälsoinstitut finns på
www.fhi.se.
Ta gärna kontakt med oss om du har frågor!
Vänliga hälsningar

Katarina Paulsson
Projektledare SWELOGS
Statens folkhälsoinstitut
Tel: 063-19 96 22
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Antti Ahtiainen
Undersökningsledare
SCB
Tel: 019-17 67 90
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Bilaga 8. Intervjuguide

Innehållsförteckning för intervjuguide Swelogs 2009/2010
Screeningfrågor om spel

B1A-B10B

Hästsport

B11A-B13

Bingospel

B14A-B16

Nummerspel

B17A-B19

Vadhållning och sportspel

B20A-B22

Bingolotto/lotter

B23A-B25

Spelautomater

B26A-B28

Poker

B29A-B31

Kasinospel

B32A-B34

Direktsända TV-tävlingar

B35-B37

’Kompletterande’ frågor om
spelandet senaste 12 mån.

B39-B40

Frågor om vilka spel man spelat ställs till samtliga.
Följdfrågor om spel senaste 12 månaderna ställs enbart
till de som någon gång spelat denna spelform.

Frågorna ställs till de som spelat respektive spel under
de senaste 12 månaderna.

B39 ställs till alla, B40 ställs endast till de som spelat
något spel under de senaste 12 månaderna

Frågor om relationen till spel C43A-C63
(SOGS-R + extra fråga om typ
av problemspel)

Dessa frågor ställs till alla som spelat någon spelform
någon gång.

Frågor om relationen till spel
(PGSI + fråga om intensivspelande)

C64-C71

Dessa frågor ställs enbart till de som spelat på någon
spelform de senaste 12 månaderna.

Frågor om spelandets betydelse i närmiljön

C72, C74,
C75, C76

Dessa frågor ställs till alla

TV- och datorspel

D94-D95

Alla får den inledande frågan.
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Allmänna hälsa

E99

Kessler 6

E104-E109

Rökning

E110

Alkohol

F112-F115

Sysselsättning, ekonomi och
boende

H123-H128

Livshändelser

N201-N213

Frågor om anhöriga och
hjälpsökande + fritextfråga
om tillägg från up

I133, I138
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Alla får dessa frågor (vilka frågor som ställs beror
dock på tidigare svar).
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INTRO:
(Hej, jag ringer från Statistiska centralbyrån.
För en tid sedan fick du ett brev om att du är utvald att delta i en undersökning om spel och
hälsa.
Undersökningen görs på uppdrag av Folkhälsoinstitutet, och jag undrar om det går bra att jag
ställer frågorna nu?)
Först vill jag bara försäkra mig om att jag talar med rätt person. Är Du född den ...?
BINTRO
Först några frågor om vilka spel om pengar som du har spelat i ditt liv. Räkna även med privata
spel och spel via internet. Om jag inte anger något annat gäller frågorna spel som du spelat i
Sverige.
Instruktion:
Med privata spel menas t ex att slå vad med vänner, spela kort om pengar i familjen osv.
___________________________________________________________
B1A
Har du någon gång satsat pengar på hästar?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
T ex Harry Boy, V75, Dagens dubbel, Trio på trav- och galoppbanan, hos ombud/spelbutik och
via Internet.
___________________________________________________________
B1B
Har du gjort det under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:

SPEL OM PENGAR OCH SPELPROBLEM I SVERIGE 2009/2010

119

_____________________________________________________
B2AN
Har du någon gång satsat pengar på bingospel utom Bingolotto? Räkna inte med
automatbingo.
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
Tex hallbingo, nätbingo, bilbingo.
___________________________________________________________
B2BN
Har du gjort det under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B3AN
Har du någon gång satsat pengar på Lotto, Keno eller Joker?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B3BN
Har du gjort det under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B4AN
Har du någon gång satsat pengar på tips, sportspel eller vadhållning inklusive olika privata vad
om pengar?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
T ex Stryktips, Måltips, Europatipset, Oddset, Bomben, bookmaker och vadhållning via
Internet.
ODDSET OCH BOMBEN ÄR EXEMPEL PÅ VADHÅLLNING
___________________________________________________________
B4BN
Har du gjort det under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________

B5AN
Har du någon gång köpt lotter eller Bingolotter?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Instruktion:
Tex skraplotter som Triss, penninglotter, Postkodlotteriet, föreningslotter inklusive köp av lotter
via Internet.
___________________________________________________________
B5BN
Har du gjort det under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B6AN
Har du någon gång satsat pengar på spelautomater?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
Tex spelautomater på restauranger, bingohallar, Casino Cosmopol, klubbar, båt eller via
Internet.
___________________________________________________________
B6BN
Har du gjort det under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
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B7AN
Har du någon gång spelat poker om pengar?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
T ex pokerspel på klubbar, Casino Cosmopol, i privata sammanhang eller via Internet.
___________________________________________________________
B7BN
Har du gjort det under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B8AN
Har du någon gång satsat pengar på kasinospelen roulette, black jack eller tärningsspel?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
Det kan vara på restaurang, klubbar, Casino Cosmopol, båt eller via Internet.
___________________________________________________________
B8BN
Har du gjort det under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B10AN
Har du någon gång ringt in till direktsända TV-tävlingar där man kan vinna pengar genom att
ringa in sitt svar på olika ordlekar, rebusar och frågor?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
tex Momento, Nattliv, Jackpot, Hjärnkoll, Game on och Capish?
TIDIGARE NAMN PÅ PROGRAM SOM GÄLLER HÄR ÄR EXEMPELVIS REBUS OCH
ORDJAKTEN DÄREMOT RÄKNAS INTE MELODIFESTIVALEN, SOMMARKRYSSET,
BINGOLOTTO OCH POSTKODMILJONÄREN.
___________________________________________________________
B10BN
Har du gjort det under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
INTROSPEL
’Nu följer ytterligare frågor om de spel du sagt att du spelat’
______________________________________________________________________
B11A
Hur ofta har du satsat pengar på följande typer av spel på hästar under de senaste 12
månaderna:
- Trav- och galoppbana?

124

SPEL OM PENGAR OCH SPELPROBLEM I SVERIGE 2009/2010

SVARSALTERNATIVEN LÄSES VID BEHOV
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B11BN
HUR OFTA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ FÖLJANDE UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA:
- Harry Boy, köpt i butik / hos ombud?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
Harry Boy är färdiga rader på V75
___________________________________________________________
B11CN
HUR OFTA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ FÖLJANDE UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA:
- Harry Boy, köpt via internet?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
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4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
Harry Boy är färdiga rader på V75
___________________________________________________________
B11DN
HUR OFTA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ FÖLJANDE UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA:
- Annat spel på hästar hos ombud / spelbutik?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B11EN
HUR OFTA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ FÖLJANDE UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA:
- Annat spel på hästar över internet på ATG:s hemsida?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B11FN

HUR OFTA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ FÖLJANDE UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA:
- Annat spel på hästar över internet på annat spelbolag?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B12ANY
Hur mycket tid har du använt för att spela på hästar under de senaste 30 dagarna? Räkna
med den tid du lagt på planering av spel och att kontrollera resultaten, inklusive att lägga upp
system?
1
2
3
4
5

Mindre än en timme
1-4 timmar
5-10 timmar
Mer än 10 timmar (ANGE I NÄSTA FRÅGA)
INTE SPELAT ALLS SENASTE 30 DAGARNA

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
Att följa loppen kan räknas in om UP själv uppfattar detta som spel
Betona att det avser just de senaste 30 dagarna
___________________________________________________________
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B12BNY
Hur många timmar?
ANGE TIMMAR (AVSER DE SENASTE 30 DAGARNA):
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B13NY
Hur mycket pengar har du sammanlagt satsat på hästar under de senaste 30 dagarna?
Räkna samman de insatser du har gjort oavsett om du vunnit eller förlorat.
ANGE KRONOR
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B14AN
Hur ofta har du satsat pengar på följande typer av bingospel under de senaste 12 månaderna:
- Hallbingo?
SVARSALTERNATIVEN LÄSES VID BEHOV
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
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B14BN
HUR OFTA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ FÖLJANDE UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA:
- Bingo via internet på svenskaspel.se?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B14CN
HUR OFTA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ FÖLJANDE UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA:
- Bingo via internet på bingolotto.se?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B14DN
HUR OFTA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ FÖLJANDE UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA:
- Bingo via internet på annat spelbolag?
1 Dagligen / nästan dagligen
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2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B14EN
HUR OFTA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ FÖLJANDE UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA:
- Annat bingospel, t ex bilbingo eller Full bricka?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
Full bricka är ett nytt bingospel som kan spelas varje vardag.
___________________________________________________________
B15AN
Hur mycket tid har du använt för att spela bingo under de senaste 30 dagarna?
1
2
3
4
5

Mindre än en timme
1-4 timmar
5-10 timmar
Mer än 10 timmar (ANGE I NÄSTA FRÅGA)
INTE SPELAT ALLS SENASTE 30 DAGARNA

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Instruktion:
Räkna med den tid du lagt på planering av spel.
Betona att det avser just de senaste 30 dagarna
___________________________________________________________
B15BN
Hur många timmar?
ANGE TIMMAR (AVSER DE SENASTE 30 DAGARNA):
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B16N
Hur mycket pengar har du sammanlagt satsat på bingo under de senaste 30 dagarna?
Räkna samman de insatser du har gjort oavsett om du vunnit eller förlorat.
ANGE KRONOR
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B17AN
Hur ofta har du satsat pengar på Lotto, Keno eller Joker under de senaste 12 månaderna, på
något av följande ställen:
- Köpt hos ombud / spelbutik?
SVARSALTERNATIVEN LÄSES VID BEHOV
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
Gäller även Vikinglotto
___________________________________________________________
B17BN
HUR OFTA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ LOTTO, KENO ELLER JOKER UNDER DE SENASTE
12 MÅNADERNA:
- Via internet på svenskaspel.se?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B17CN
HUR OFTA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ LOTTO, KENO ELLER JOKER UNDER DE SENASTE
12 MÅNADERNA:
- Via internet på annat spelbolag?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Instruktion:
___________________________________________________________
B18AN
Hur mycket tid har du använt för att satsa pengar på Lotto, Keno eller Joker under de senaste
30 dagarna?
RÄKNA MED TIDEN FÖR PLANERING AV SPEL, KONTROLL AV RESULTAT, UPPLÄGG AV
SYSTEM
1
2
3
4
5

Mindre än en timme
1-4 timmar
5-10 timmar
Mer än 10 timmar (ANGE I NÄSTA FRÅGA)
INTE SPELAT ALLS SENASTE 30 DAGARNA

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
Betona att det avser just de senaste 30 dagarna
___________________________________________________________
B18BN
Hur många timmar?
ANGE TIMMAR (AVSER DE SENASTE 30 DAGARNA):
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B19N
Hur mycket pengar har du sammanlagt satsat på Lotto, Keno eller Joker under de senaste 30
dagarna?
Räkna samman de insatser du har gjort oavsett om du vunnit eller förlorat.
ANGE KRONOR
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
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___________________________________________________________
B20AN
Hur ofta har du satsat pengar på följande typer av tips, sportspel och vadhållning under de
senaste 12 månaderna:
- Sportspel (t.ex. stryktips, Oddset, Måltips mm) köpta hos ombud/ i spelbutik?
SVARSALTERNATIVEN LÄSES VID BEHOV
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
Instruktion:
T ex Stryktips, Måltips, Europatipset, Oddset, Bomben, bookmaker och vadhållning via
Internet.
ODDSET OCH BOMBEN ÄR EXEMPEL PÅ VADHÅLLNING
___________________________________________________________
B20BN
HUR OFTA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ FÖLJANDE TYPER AV TIPS, SPORTSPEL OCH
VADHÅLLNING UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA:
- Sportspel via Internet på svenskaspel.se?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
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B20CN
HUR OFTA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ FÖLJANDE TYPER AV TIPS, SPORTSPEL OCH
VADHÅLLNING UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA:
- Sportspel via internet på annat spelbolag?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B20DN
HUR OFTA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ FÖLJANDE TYPER AV TIPS, SPORTSPEL OCH
VADHÅLLNING UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA:
- Annan vadhållning t ex book-maker, privat osv. ?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B21AN
Hur mycket tid har du använt för att satsa pengar på tips, sportspel och vadhållning under de
senaste 30 dagarna? Räkna med tiden för planering av spel och kontrollera resultaten, inklusive
att lägga upp system. : :
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1
2
3
4
5

Mindre än en timme
1-4 timmar
5-10 timmar
Mer än 10 timmar (ANGE I NÄSTA FRÅGA)
INTE SPELAT ALLS SENASTE 30 DAGARNA

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
Att följa matcher o dyl. kan räknas in om UP själv uppfattar detta som spel.
Betona att det avser just de senaste 30 dagarna
___________________________________________________________
B21BN
Hur många timmar?
ANGE TIMMAR (AVSER DE SENASTE 30 DAGARNA):
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B22N
Hur mycket pengar har du sammanlagt satsat på tips, sportspel och vadhållning under de
senaste 30 dagarna?
Räkna samman de insatser du har gjort oavsett om du vunnit eller förlorat.
ANGE KRONOR
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B23AN
Hur ofta har du köpt följande typer av lotter eller Bingolotter under de senaste 12 månaderna:
- Bingolotto köpt via Internet?
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SVARSALTERNATIVEN LÄSES VID BEHOV
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B23BN
Hur ofta har du köpt följande typer av lotter eller Bingolotter under de senaste 12 månaderna:
- Bingolotto köpt i butik eller av förening / klubb / spelare?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B23CN
HUR OFTA HAR DU KÖPT FÖLJANDE TYPER AV LOTTER ELLER BINGOLOTTO UNDER DE
SENASTE 12 MÅNADERNA:
- Lotter med dragning en gång i veckan eller mer sällan, t.ex. A-lotteriet, Postkodlotteriet m.fl.?
1
2
3
4
5
6

Dagligen / nästan dagligen
Några gånger / vecka
1 gång / vecka
några gånger / månad
1 gång / månad
6-11 gånger / år

SPEL OM PENGAR OCH SPELPROBLEM I SVERIGE 2009/2010

137

7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B23DN
HUR OFTA HAR DU KÖPT FÖLJANDE TYPER AV LOTTER ELLER BINGOLOTTO UNDER DE
SENASTE 12 MÅNADERNA:
- Skraplotter, som Triss eller andra snabblotter köpt hos ombud/spelbutik?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B23EN
HUR OFTA HAR DU KÖPT FÖLJANDE TYPER AV LOTTER ELLER BINGOLOTTO UNDER DE
SENASTE 12 MÅNADERNA:
- Skraplotter eller Pick’n click köpta via Internet på svenskaspel.se?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Instruktion:
___________________________________________________________
B23FN
HUR OFTA HAR DU KÖPT FÖLJANDE TYPER AV LOTTER ELLER BINGOLOTTO UNDER DE
SENASTE 12 MÅNADERNA:
- Skraplotter eller snabblotter köpta via Internet hos annat spelbolag?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B23GN
HUR OFTA HAR DU KÖPT FÖLJANDE TYPER AV LOTTER ELLER BINGOLOTTO UNDER DE
SENASTE 12 MÅNADERNA:
- Andra lotter, t.ex. föreningslotter, tombola?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
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B24AN
Hur mycket tid har du använt för att köpa/skrapa lotter eller Bingolotter under de senaste 30
dagarna?
1
2
3
4
5

Mindre än en timme
1-4 timmar
5-10 timmar
Mer än 10 timmar (ANGE I NÄSTA FRÅGA)
INTE SPELAT ALLS SENASTE 30 DAGARNA

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
Att se på Bingolotto eller Postkodmijonären på TV kan räknas in om Up själv uppfattar detta
som spel förutsatt att Up haft lott(er).
Betona att det avser just de senaste 30 dagarna
___________________________________________________________
B24BN
Hur många timmar?
ANGE TIMMAR (AVSER DE SENASTE 30 DAGARNA):
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B25N
Hur mycket pengar har du köpt lotter eller Bingolotter för under de senaste 30 dagarna?
Räkna samman de insatser du har gjort oavsett om du vunnit eller förlorat.
ANGE KRONOR
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
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B26AN
Hur ofta har du satsat pengar på följande typer av spelautomater under de senaste 12
månaderna:
- Spelautomaterna på Casino Cosmopol?
SVARSALTERNATIVEN LÄSES VID BEHOV
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
Casino Cosmopol är de statliga kasinon som finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och
Sundsvall
___________________________________________________________
B26BN
HUR OFTA UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ:
- Vegas-automater i bingohallar och på restauranger?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
Vegas-automater kallades tidigare Miss Vegas och Jack Vegas
___________________________________________________________
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B26CN
HUR OFTA UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ:
- Andra spelautomater t.ex. EU-automater på restauranger, pubar och föreningslokaler i
Sverige?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B26DN
HUR OFTA UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ:
- Spelautomater via Internet?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B26EN
HUR OFTA UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ:
- Spelautomater på båtar eller utomlands?
1 Dagligen / nästan dagligen
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2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B27A
Hur mycket tid har du använt för att spela på spelautomater under de senaste 30 dagarna?
1
2
3
4
5

Mindre än en timme
1-4 timmar
5-10 timmar
Mer än 10 timmar (ANGE I NÄSTA FRÅGA)
INTE SPELAT ALLS SENASTE 30 DAGARNA

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
BETONA ”DE SENASTE 30 DAGARNA”
___________________________________________________________
B27B
Hur många timmar?
ANGE TIMMAR (AVSER DE SENASTE 30 DAGARNA):
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B28N
Hur mycket pengar har du sammanlagt satsat på spelautomater under de senaste 30 dagarna?
Räkna samman de insatser du har gjort oavsett om du vunnit eller förlorat.
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ANGE KRONOR
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B29AN
Hur ofta har du satsat pengar på följande typer av pokerspel under de senaste 12 månaderna:
- Poker, live, på Casino Cosmopol?
SVARSALTERNATIVEN LÄSES VID BEHOV
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B29BN
HUR OFTA UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ:
- Poker, live, på klubb?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Instruktion:
___________________________________________________________
B29CN
HUR OFTA UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ:
- Poker, live, och annat kortspel om pengar med vänner eller i andra privata sammanhang?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B28DN
HUR OFTA UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ:
- Poker, live, i utlandet eller på båtar?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B29EN
HUR OFTA UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ:
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- Poker via Internet på svenskaspel.se?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B29FN
HUR OFTA UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ:
- Poker via Internet hos annat bolag?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B30AN
Hur mycket tid har du använt för att spela poker om pengar under de senaste 30 dagarna?
1
2
3
4
5
6
7

1-4 timmar
5-10 timmar
11-15 timmar
16-20 timmar
21-30 timmar
Mer än 30 timmar (ANGE I NÄSTA FRÅGA)
HAR INTE SPELAT DE SENASTE 30 DAGARNA
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
BETONA ”DE SENASTE 30 DAGARNA”
Räkna även med planering av spel
___________________________________________________________
B30BN
Hur många timmar?
ANGE TIMMAR (AVSER DE SENASTE 30 DAGARNA):
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B31N
Hur mycket pengar har du satsat på pokerspel under de senaste 30 dagarna?
ANGE KRONOR:
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Skriv in antal kronor. Räkna samman insatser oavsett vinst eller förlust.
___________________________________________________________
B32AN
Hur ofta har du satsat pengar på följande typer av kasinospel under de senaste 12 månaderna:
- Kasinospel på restaurangkasinon?
SVARSALTERNATIVEN LÄSES VID BEHOV
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B32BN

HUR OFTA UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ:
- Kasinospel på Casino Cosmopol?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B32CN
HUR OFTA UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ:
- Kasinospel via Internet?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
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B32DN
HUR OFTA UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA HAR DU SATSAT PENGAR PÅ:
- Kasinospel i utlandet eller på båt?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B33AN
Hur mycket tid har du använt för att satsa pengar på kasinospel under de senaste 30 dagarna?
1
2
3
4
5

Mindre än en timme
1-4 timmar
5-10 timmar
Mer än 10 timmar (ANGE I NÄSTA FRÅGA)
INTE SPELAT DE SENASTE 30 DAGARNA

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
BETONA ”DE SENASTE 30 DAGARNA”
Räkna med den tid du lagt på planering av spel
___________________________________________________________
B33BN
Hur många timmar?
ANGE TIMMAR (AVSER DE SENASTE 30 DAGARNA):
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Instruktion:
___________________________________________________________
B34N
Hur mycket pengar har du satsat på kasinospel under de senaste 30 dagarna?
Räkna samman de insatser du har gjort oavsett om du vunnit eller förlorat.
(VAR BEREDD ATT EV. RÄKNA OM FRÅN DOLLAR TILL KRONOR)
ANGE KRONOR
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
1 Dollar (USD) = ca 7,20 SEK
___________________________________________________________
B35N
Hur ofta har du ringt in till direktsända TV-tävlingar där man kan vinna pengar de senaste 12
månaderna?
1 Dagligen / nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 några gånger / månad
5 1 gång / månad
6 6-11 gånger / år
7 mer sällan (1-5 ggr senaste året)
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
Frågan gäller tävlingar där man kan vinna pengar genom att ringa in sitt svar på olika ordlekar,
rebusar och frågor i direktsänd TV.
TIDIGARE NAMN PÅ PROGRAM SOM GÄLLER HÄR ÄR EXEMPELVIS REBUS OCH
ORDJAKTEN DÄREMOT RÄKNAS INTE MELODIFESTIVALEN, SOMMARKRYSSET,
BINGOLOTTO OCH POSTKODMILJONÄREN.
___________________________________________________________
B36AN
Hur mycket tid har du använt för att ringa till direktsända TV-tävlingar om pengar de senaste
30 dagarna?
1 Mindre än en timme
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2
3
4
5

1-4 timmar
5-10 timmar
Mer än 10 timmar (ANGE I NÄSTA FRÅGA)
INTE RINGT ALLS SENASTE 30 DAGARNA

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
BETONA ”DE SENASTE 30 DAGARNA”
Att se på dessa program på TV kan räknas in om UP själv uppfattar detta som spel
___________________________________________________________
B36BN
Hur många timmar?
ANGE TIMMAR (AVSER DE SENASTE 30 DAGARNA):
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B37N
Hur mycket pengar har du sammanlagt satsat genom att ringa in till direktsända TV-tävlingar
under de senaste 30 dagarna? Räkna samman de insatser du har gjort oavsett om du vunnit
eller förlorat.
RÄKNA MED ATT VARJE UPPRINGNING KOSTAR 10 KR
ANGE KRONOR
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B39N
Har du någon gång det senaste året spelat något spel om pengar som jag inte frågat om t. ex.
spel över mobiltelefon?
1 JA, INTERNETSPEL
2 JA, ANNAT SPEL
3 NEJ
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
B40N
Vilken är den största spelvinst du gjort under det senaste året?
ANGE KRONOR
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
CINTRO
Nu ska jag ställa några frågor om hur du ser på ditt spelande. Frågorna gäller allt spel om
pengar sammantaget, oavsett hur mycket du har spelat och vilka spel du har spelat. Frågorna
är standardiserade och används för att bedöma människors förhållande till olika spel i
Sverige och utomlands. Det finns inga rätta eller felaktiga svar på frågorna utan vi är enbart
intresserade av Dina upplevelser. Var snäll och besvara frågorna så ärligt som möjligt. Frågorna
gäller alltså inte TV- och datorspel.
___________________________________________________________
C43AN
Om du förlorat på spel, har det någon gång hänt att du då återvänt någon annan dag för att
försöka vinna tillbaka det du förlorat?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
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C43BN
Hur ofta har detta hänt under det senaste året?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C44AN
Har du någon gång låtit andra förstå att du har vunnit pengar på spel fast du i verkligheten
förlorat?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C44BN
Hur ofta har detta hänt under det senaste året?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C45AN
Har du någon gång spelat för mer pengar än vad du egentligen avsåg?
1 Aldrig
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2 Ibland
3 Ofta
4 Alltid
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C45BN
Hur ofta har detta inträffat under det senaste året?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C46AN
Har du någon gång blivit kritiserad på grund av att du spelat?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C46BN
Har detta inträffat någon gång under det senaste året?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Instruktion:
___________________________________________________________
C47AN
Har du någon gång haft skuldkänslor på grund av dina spelvanor?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C47BN
Har du någon gång känt så under det senaste året?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C48AN
Har du någon gång känt det som att du skulle vilja sluta spela men inte trott Dig om att klara
av det?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
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C48BN
Har du någon gång känt så under det senaste året?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Styrdel:
SVAR FÄLTTYP ’N’;
LÄNGD 1;
GRANSKA ATT SVAR=(1:4,8,9);
Instruktion:
___________________________________________________________
C49AN
Har du någon gång gömt lotter, spelpengar, spelkvitton, bongar eller andra tecken på att du
spelat för din make/maka/sambo, barn eller andra viktiga personer i Ditt liv?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C49BN
Har du gjort så någon gång under det senaste året?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
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C50AN
Har det någon gång varit häftiga diskussioner hemma om hur du handhar pengar?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C50BN
Har diskussionerna någon gång handlat om Ditt spelande?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C50CN
Har du hamnat i sådana diskussioner under det senaste året?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C51AN
Har du någon gång spelat i stället för att vara på Ditt arbete eller när du egentligen skulle ha
skött dina studier?
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1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C51BN
Har du gjort så någon gång under det senaste året?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C52AN
Har du någon gång lånat pengar av någon för att kunna spela, utan att betala tillbaka?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C52BN
Har du gjort så under det senaste året?
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C53AN
Nu följer ett antal frågor om olika sätt som folk använder sig av för att skaffa pengar till spel av
olika slag. Vi ber dig uppge om du använt något eller några av de här sätten för att skaffa fram
pengar att spela för.
Har du någon gång lånat pengar från hushållskassan för att kunna spela eller betala
spelskulder?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
Med hushållskassa menas dina och/eller familjens medel avsedda för andra ändamål än nöjen
och rekreation
___________________________________________________________
C53BN
Har du gjort så under det senaste året?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C54AN
Har du någon gång lånat pengar av din maka/make/sambo eller partner för att kunna spela
eller betala spelskulder?
1 JA
2 NEJ
3 ENSAMSTÅENDE
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Instruktion:
___________________________________________________________
C54BN
Har du gjort så under det senaste året?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C55AN
Har du någon gång lånat pengar av släktingar eller bekanta för att kunna spela eller betala
spelskulder?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C55BN
Har du gjort så någon under det senaste året?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C56AN
Har du någon gång lånat pengar av banker, finansbolag eller låneinstitut för att kunna spela
eller betala spelskulder?
1 JA
2 NEJ

160

SPEL OM PENGAR OCH SPELPROBLEM I SVERIGE 2009/2010

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C56BN
Har du gjort så någon gång under det senaste året?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C57AN
Har du någon gång tagit ut kontanter med hjälp av kreditkort eller belastat ett kreditkonto för
att kunna spela eller betala spelskulder?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C57BN
Har du gjort så någon gång under det senaste året?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C58AN
Har du någon gång tagit lån till höga räntekostnader t ex hos någon privat låneförmedlare eller
så kallad ”lånehaj”, för att kunna spela eller betala spelskulder?
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1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
Här räknas även t ex SMS-lån, Finaxlån m m
___________________________________________________________
C58BN
Har du gjort så någon gång under det senaste året?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C59AN
Har du någon gång sålt aktier, obligationer, premieobligationer eller andra värdepapper för att
kunna spela eller betala spelskulder?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C59BN
Har du gjort så någon gång under det senaste året?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
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C60AN
Har du någon gång sålt någon/några av dina personliga ägodelar för att kunna spela eller
betala spelskulder?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C60BN
Har du gjort så någon gång under det senaste året?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C61AN
Har du någon gång skrivit ut checkar som saknade täckning eller övertrasserat bankkonton för
att kunna spela eller betala spelskulder?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C61BN
Har du gjort så någon gång under det senaste året?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Instruktion:
___________________________________________________________
C62AN
Har du någon gång upplevt problem på grund av dina spelvanor?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C62BN
Har du gjort så någon gång under det senaste året?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C62CN
Hur ofta skulle du säga att du upplevt problem på grund av ditt spelande de senaste 12
månaderna?
1 Ibland
2 Ofta
3 Alltid
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C64N
Hur ofta har du spelat för mer än du verkligen haft råd att förlora de senaste 12 månaderna? Är
det...
1 Aldrig
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2 Ibland
3 Ofta
4 Alltid
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C65N
Hur ofta har du behövt spela med större summor för att få samma känsla av spänning de
senaste 12 månaderna? Är det...
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C66N
Hur ofta har du lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för de senaste 12
månaderna? Är det...
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C67N
Hur ofta har spelandet orsakat dig några problem med din hälsa, inräknat stress eller ångest
de senaste 12 månaderna? Är det...
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C68N
Hur ofta har någon kritiserat ditt spelande eller sagt att du har problem med spelandet de
senaste 12 månaderna? Är det...
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C69N
Hur ofta har ditt spelande orsakat några ekonomiska problem för dig eller ditt hushåll de
senaste 12 månaderna? Är det...
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C70N
Hur ofta har du känt skuld över hur du spelar eller vad som händer när du spelar de senaste 12
månaderna? Är det...
1
2
3
4

Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C72N
Nu ska jag ställa ytterligare några frågor om spelande. Frågorna gäller fortfarande inte TV- och
datorspel:
Hur viktigt var spel om pengar i din familj, under dina första 15 år? Var det...
1
2
3
4

Mycket viktigt
Ganska viktigt
Ganska oviktigt
Inte alls viktigt?

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C74N
Fanns det någon person i din närhet som hade spelproblem, under dina första 15 år?
1 Ja, flera
2 Ja, en
3 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
C75N
Hur viktigt är spel om pengar i din nuvarande familj? Är det...
1 Mycket viktigt
2 Ganska viktigt
3 Ganska oviktigt
4 Inte alls viktigt
5 EJ TILLÄMPLIGT
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Instruktion:
___________________________________________________________
C76N
Hur viktigt är spel om pengar bland dina vänner nu? Är det...
1
2
3
4

Mycket viktigt
Ganska viktigt
Ganska oviktigt
Inte alls viktigt

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
D94N
Nu kommer några frågor om dina erfarenheter av TV- och datorspel.
Dessa frågor gäller alltså inte spel om pengar.
Har du spelat TV- eller datorspel någon gång de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
D95N
Hur ofta har du sammanlagt spelat TV- eller datorspel, under de senaste 12 månaderna?
SVARSALTERNATIVEN LÄSES VID BEHOV
1
2
3
4
5
6
7

Dagligen / nästan dagligen
Några gånger / vecka
1 gång / vecka
några gånger / månad
1 gång / månad
6-11 gånger / år
mer sällan

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Instruktion:
___________________________________________________________
E99N
Nu kommer några frågor om din hälsa.
Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det...
1
2
3
4
5

Mycket bra
Bra
Någorlunda
Dåligt
Mycket dåligt

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
E104N
Ungefär hur ofta under de senaste 30 dagarna har du känt dig nervös? Skulle du säga att det
var hela tiden, för det mesta, en del av tiden, en liten del av tiden eller inte alls?
1 Hela tiden
2 För det mesta
3 En del av tiden
4 En liten del av tiden
5 Inte alls
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
E105N
Under de senaste 30 dagarna, hur ofta har du känt hopplöshet? Skulle du säga att det var hela
tiden, för det mesta, en del av tiden, en liten del av tiden eller inte alls?
1 Hela tiden
2 För det mesta
3 En del av tiden
4 En liten del av tiden
5 Inte alls
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Instruktion:
___________________________________________________________
E106N
Under de senaste 30 dagarna, hur ofta har du känt dig rastlös eller orolig? Skulle du säga att
det var hela tiden, för det mesta, en del av tiden, en liten del av tiden eller inte alls?
1 Hela tiden
2 För det mesta
3 En del av tiden
4 En liten del av tiden
5 Inte alls
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
E107N
Under de senaste 30 dagarna, hur ofta har du känt dig så deprimerad att inget kunnat muntra
upp dig? Skulle du säga att det var hela tiden, för det mesta, en del av tiden, en liten del av
tiden eller inte alls?
1 Hela tiden
2 För det mesta
3 En del av tiden
4 En liten del av tiden
5 Inte alls
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
E108N
Under de senaste 30 dagarna, hur ofta har du känt att allt varit en ansträngning? Skulle du
säga att det var hela tiden, för det mesta, en del av tiden, en liten del av tiden eller inte alls?
1 Hela tiden
2 För det mesta
3 En del av tiden
4 En liten del av tiden
5 Inte alls
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
E109N
Under de senaste 30 dagarna, hur ofta har du känt dig värdelös? Skulle du säga att det var hela
tiden, för det mesta, en del av tiden, en liten del av tiden eller inte alls?
1 Hela tiden
2 För det mesta
3 En del av tiden
4 En liten del av tiden
5 Inte alls
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
E110N
Har du rökt under de senaste 12 månaderna?
1 Ja, dagligen
2 Ja, då och då
3 NEJ (Aldrig)
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
F112N
Nu ska jag ställa några frågor om alkoholanvändning. Med alkohol menas folköl, mellanöl,
starköl, alkoholstark cider, vin, starkvin och sprit.
Hur ofta har du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna?
SVARSALTERNATIVEN LÄSES VID BEHOV
1
2
3
4
5

Dagligen / nästan dagligen
Några gånger / vecka
1 gång / vecka
några gånger / månad
1 gång / månad
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6 6-11 gånger
7 mer sällan
8 Aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
F113N
Hur många ”glas” har du druckit en typisk dag då du druckit alkohol under de senaste 12
månaderna?
MED ”GLAS” MENAS 50 CL FOLKÖL, 33 CL STARKÖL, 10-15 CL VIN, 5-8 CL STARKVIN ELLER
4 CL SPRIT, T EX WHISKEY
1
2
3
4
5

1-2 GLAS
3-4 GLAS
5-6 GLAS
7-9 GLAS
10 GLAS ELLER FLER

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
F114N
Hur ofta har du druckit sex ”glas” eller fler vid samma tillfälle, under de senaste 12 månaderna?
(MED ”GLAS” MENAS 50 CL FOLKÖL, 33 CL STARKÖL, 10-15 CL VIN, 5-8 CL STARKVIN ELLER
4 CL SPRIT, T EX WHISKEY)
SVARSALTERNATIVEN LÄSES VID BEHOV
1
2
3
4
5
6

Dagligen eller nästan dagligen
Varje vecka
Varje månad
6-10 gånger
Mer sällan
Aldrig

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
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F115N
Hur ofta har du druckit så mycket alkohol att du varit berusad, under de senaste 12
månaderna?
1 Dagligen eller nästan dagligen
2 Några gånger / vecka
3 1 gång / vecka
4 2–3 gånger / månad
5 1 gång / månad
6 Någon eller några gånger per halvår
7 Mer sällan eller aldrig
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
H123N
Nu ska jag ställa några frågor om sysselsättning, ekonomi och boende.
Vilken eller vilka inkomstkällor har du haft under de senaste 12 månaderna, inklusive ev. spel
om pengar?
FLERA ALTERNATIV KAN ANGES.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Heltidslön
Deltidslön
Vinster från spel om pengar
Studiemedel / barnbidrag
Ålderspension
Sjukpension / förtidspension / sjukpenning
Föräldrapenning
A-kassa / socialbidrag / praktikersättning / ANNAT
INGEN INKOMST

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
H125N
Är du orolig för att förlora ditt arbete inom den närmaste tiden?
1 Ja
2 Nej
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
H126N
Har det hänt att du spelat spel om pengar på din arbetstid/under skoldagen, under de senaste
12 månaderna?
1 Alltid
2 Ofta
3 Ibland
4 Sällan
5 Aldrig/Nästan aldrig
7 IP VARKEN JOBBAR ELLER STUDERAR
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
H128N
Har det hänt att du haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar
mm, under de senaste 12 månaderna?
1
2
3
4

Ja, vid ett tillfälle
Ja, vid flera tillfällen
NEJ
EJ AKTUELLT

F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
N201N
Nu skulle jag vilja att du tänker på vad som har hänt i ditt liv under de senaste 12 månaderna.
Har du varit med om någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna?
En närstående persons död?
1 JA
2 NEJ
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
N202N
(Nu skulle jag vilja att du tänker på vad som har hänt i ditt liv under de senaste 12 månaderna.
Har du varit med om någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna?)
Skilsmässa eller separation?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
N203N
(Nu skulle jag vilja att du tänker på vad som har hänt i ditt liv under de senaste 12 månaderna.
Har du varit med om någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna?)
Juridiska svårigheter?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
N204N
(Nu skulle jag vilja att du tänker på vad som har hänt i ditt liv under de senaste 12 månaderna.
Har du varit med om någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna?)
Allvarligare skada eller sjukdom, som drabbat dig eller någon person som står nära dig?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Instruktion:
___________________________________________________________
N205N
(Nu skulle jag vilja att du tänker på vad som har hänt i ditt liv under de senaste 12 månaderna.
Har du varit med om någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna?)
Giftermål eller inlett ett förhållande?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
N206N
(Nu skulle jag vilja att du tänker på vad som har hänt i ditt liv under de senaste 12 månaderna.
Har du varit med om någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna?)
Problem med ditt arbete, din chef eller dina överordnade?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
N207N
(Nu skulle jag vilja att du tänker på vad som har hänt i ditt liv under de senaste 12 månaderna.
Har du varit med om någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna?)
Pensionering?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
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N208N
(Nu skulle jag vilja att du tänker på vad som har hänt i ditt liv under de senaste 12 månaderna.
Har du varit med om någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna?)
Graviditet eller tillökning i familjen?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
N209N
(Nu skulle jag vilja att du tänker på vad som har hänt i ditt liv under de senaste 12 månaderna.
Har du varit med om någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna?)
Stor förändring i din ekonomiska situation?
1 JA, EN KLAR FÖRBÄTTRING
2 NEJ
3 JA, EN KLAR FÖRSÄMRING
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
N210N
(Nu skulle jag vilja att du tänker på vad som har hänt i ditt liv under de senaste 12 månaderna.
Har du varit med om någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna?)
Tagit eller lån eller gjort någon större investering?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
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N211N
(Nu skulle jag vilja att du tänker på vad som har hänt i ditt liv under de senaste 12 månaderna.
Har du varit med om någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna?)
Ökat antal gräl med någon person som står dig nära?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
N212N
(Nu skulle jag vilja att du tänker på vad som har hänt i ditt liv under de senaste 12 månaderna.
Har du varit med om någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna?)
Större förändringar i boendeförhållanden (t e x, renoveringar, flyttat)
1 JA, EN KLAR FÖRBÄTTRING
2 NEJ
3 JA, EN KLAR FÖRSÄMRING
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
N213N
(Nu skulle jag vilja att du tänker på vad som har hänt i ditt liv under de senaste 12 månaderna.
Har du varit med om någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna?)
Större förändring i arbetsförhållanden (t ex arbetslöshet, nytt arbete, studier)
1 JA, EN KLAR FÖRBÄTTRING
2 NEJ
3 JA, EN KLAR FÖRSÄMRING
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
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I133N
Finns det någon i din närhet som - så vitt du vet - har eller har haft problem med spel om
pengar?
1 Ja, en person
2 Ja, flera personer
3 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Instruktion:
___________________________________________________________
I138N
Har du något annat du vill tillägga i den här intervjun?
ANGE KORTFATTAT OM UP HAR KOMMENTARER, SYNPUNKTER EL DYL:
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
TOLK
FRÅGA TILL INTERVJUAREN EFTER AVSLUTAD INTERVJU:
Genomfördes intervjun på annat språk än svenska?
1 NEJ
2 JA
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Bilaga 9. Postenkät

Undersökning om spel och hälsa - steg II
Du är en av de drygt 8 000 som för ett år sedan besvarade ett antal
frågor i en nationell undersökning om spel och hälsa. Nu är det dags att
följa upp studien och vi vill gärna ha din hjälp igen.
Vi har inte kunnat nå dig per telefon men hoppas att du även denna gång
vill delta i undersökningen genom att svara på frågorna i den enkät som
du nu håller i handen. Oavsett om du spelar mycket, lite eller inte alls är
dina svar lika viktiga för oss.
De senaste åren har våra spelvanor förändrats och många nya spel har
tillkommit. Idag förekommer spelreklam ofta i olika media och spel om
pengar är vanligt. Det är därför viktigt att ta reda på:
•
•
•

vilken betydelse spelandet har i samhället
vad spelproblem innebär för människor
hur olika politiska beslut, som rör lagar och regler kring spel
påverkar spelandet.

Vi hoppas att du vill besvara enkäten eftersom resultatet blir mer
rättvisande om så många som möjligt svarar. Men det är du som
bestämmer om du vill delta och vilka frågor du vill svara på.
Vänliga hälsningar

Katarina Paulsson
Projektledare, Statens folkhälsoinstitut
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Undersökningsledare, SCB
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Steg II i undersökningen

Forskningsprogrammet SWELOGS (Swedish Longitudinal Gambling Study)
vid Statens folkhälsoinstitut sträcker sig över flera år och enkäten du nu
håller i handen är det andra steget i undersökningen. Fram till och med
2014 kommer ytterligare ett par steg att genomföras. Det innebär att vi
kommer att återkomma till dig med en förfrågan om du vill fortsätta att
delta i undersökningen.

Dina svar är skyddade!

Allt du berättar i undersökningen och all information om dig är skyddad
eftersom alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Svaren
från undersökningen läggs samman och SCB sparar en s.k.
identifieringsnyckel för att göra det möjligt att ta kontakt med dig igen.
När svaren sedan ska analyseras har alla personuppgifter tagits bort. Den
lagstiftning som skyddar dina svar är 24 kap 8 § i Sekretesslagen
(2009:400).

Dina svar kommer till användning!

Du kan redan nu läsa om resultaten av det första steget i undersökningen
på vår webbplats www.fhi.se/SWELOGS. Resultaten kommer också att
beskrivas i rapporter, artiklar och broschyrer men ingen kan se vad just
du har svarat.

Instruktioner:
Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig
därför tänka på att:


Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna!



Skriva tydliga siffror:



Skriva tydliga och STORA bokstäver:



Markera dina svar med kryss, så här



Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan:



Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna
eller om du vill förklara/förtydliga något:

och INTE så här

- skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna
- skriv i stället på eventuell kommentarsida
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Del A Spelande
Först kommer några frågor om vilka spel om pengar som du har spelat i ditt liv. Räkna även med spel via
Internet.
1.

A) Har du spelat på hästar under de senaste 12 månaderna?
T.ex. Harry Boy, V75, Dagens dubbel, Trio mfl?
Fortsätt till fråga 1 B

1

Ja

2

Nej

8

Vet inte/minns inte

Gå till fråga 2 A
Gå till fråga 2 A

B) Hur ofta och på vilket sätt har du spelat på hästar de senaste 12 månaderna?
Ange ett svar per rad.

a.

På trav- eller galoppbana

b.

Köpt Harry Boy hos spelbutik/ombud

c.

Köpt Harry Boy via Internet

d.

Annat spel på hästar hos
spelbutik/ombud

e.

Annat spel på hästar via Internet på
ATG.se

f.

Annat spel på hästar via Internet på
annat spelbolag

Varje
vecka

Varje
månad

1

2

Någon
/några
gånger
3

Aldrig

Vet inte/
minns inte

4

5

C) Hur mycket tid har du använt för att spela på hästar de senaste 30 dagarna?
Skriv in antal timmar. Räkna med den tid du lagt på planering av spel och kontrollera resultat inklusive
att lägga upp system.
antal timmar/30 dgr
D) Hur mycket pengar har du satsat på hästar de senaste 30 dagarna?
Skriv in antal kronor! Räkna samman de insatser du gjort oavsett om du vunnit eller förlorat.
antal kronor/30 dgr

1
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2.

A) Har du satsat pengar på bingospel under de senaste 12 månaderna?
Räkna inte Bingolotto som sänds i TV.
Fortsätt till fråga 2 B

1

Ja

2

Nej

8

Vet inte/minns inte

Gå till fråga 3 A
Gå till fråga 3 A

B) Hur ofta och vilken typ av bingospel har du spelat de senaste 12 månaderna?
Ange ett svar per rad.

a.

Hallbingo

b.

Bingo via Internet på Svenskaspel.se

c.

Bingo via Internet på Bingolotto.se

d.

Bingo via Internet på annat spelbolag

e.

Annat bingospel t.ex. bilbingo

Varje
vecka

Varje
månad

1

2

Någon
/några
gånger
3

Aldrig

Vet inte/
minns inte

4

5

C) Hur mycket tid har du använt på bingo de senaste 30 dagarna?
Skriv in antal timmar!
antal timmar/30 dgr
D) Hur mycket pengar har du satsat på bingo de senaste 30 dagarna?
Skriv in antal kronor! Räkna samman de insatser du gjort oavsett om du vunnit eller förlorat.
antal kronor/30 dgr

2
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3.

A) Har du satsat pengar på Lotto, Keno och Joker under de senaste 12 månaderna?
Fortsätt till fråga 3 B

1

Ja

2

Nej

8

Vet inte/minns inte

Gå till fråga 4 A
Gå till fråga 4 A

B) Hur ofta och på vilka sätt har du satsat pengar på Lotto, Keno och Joker de senaste 12
månaderna?
Ange ett svar per rad.

a.

Spelbutik/ombud

b.

Via Internet på Svenskaspel.se

c.

Via Internet på annat spelbolag

Varje
vecka

Varje
månad

1

2

Någon
/några
gånger
3

Aldrig

Vet inte/
minns inte

4

5

C) Hur mycket tid har du använt på Lotto, Keno och Joker de senaste 30 dagarna?
Skriv in antal timmar! Räkna med den tid du lagt på planering av spel och satsningar, t.ex. att lägga
upp system och kontrollera resultat.
antal timmar/30 dgr
D) Hur mycket pengar har du satsat på Lotto, Keno och Joker de senaste 30 dagarna?
Skriv in antal kronor! Räkna samman de insatser du gjort oavsett om du vunnit eller förlorat.
antal kronor/30 dgr

3
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4.

A) Har du satsat pengar på tips, sportspel eller vadhållning inklusive privata vad under de
senaste 12 månaderna?
T.ex. Oddset, Stryktips, Bomben.
Fortsätt till fråga 4 B

1

Ja

2

Nej

8

Vet inte/minns inte

Gå till fråga 5 A
Gå till fråga 5 A

B) Hur ofta och på vilka sätt har du satsat pengar på tips, sportspel eller vadhållning de
senaste 12 månaderna?
Ange ett svar per rad.

a.

Sportspel på spelbutik/ombud

b.

Sportspel via Internet på
Svenskaspel.se

c.

Sportspel via Internet på annat
spelbolag

d.

Annan vadhållning t.ex. bookmaker,
privat vadhållning, vadhållning via
Internet som inte är sportspel etc

Varje
vecka

Varje
månad

1

2

Någon
/några
gånger
3

Aldrig

Vet inte/
minns inte

4

5

C) Hur mycket tid har du använt på tips, sportspel och vadhållning de senaste 30 dagarna?
Skriv in antal timmar! Räkna med den tid du lagt på planering av spel och satsningar, t.ex. att lägga
upp system och kontrollera resultat.
antal timmar/30 dgr
D) Hur mycket pengar har du satsat på tips, sportspel och vadhållning de senaste 30 dagarna?
Skriv in antal kronor! Räkna samman de insatser du gjort oavsett om du vunnit eller förlorat.
antal kronor/30 dgr

4
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5.

A) Har du köpt lotter eller Bingolotto under de senaste 12 månaderna?
T.ex. Bingolotto, skraplotter, penninglotter, Postkodlotteriet, föreningslotter m.fl.
Fortsätt till fråga 5 B

1

Ja

2

Nej

8

Vet inte/minns inte

Gå till fråga 6 A
Gå till fråga 6 A

B) Hur ofta och vilken typ av lotter eller bingolotto har du köpt/skrapat
de senaste 12 månaderna
Ange ett svar per rad.

a.

Bingolotto köpt via Internet

b.

Bingolotto köpt i butik eller av
förening/klubb

c.

Lotter med dragning en gång i veckan
eller mer sällan, t.ex. A-lotteriet,
Postkodslotteriet, Penninglotteriet mfl

d.

Skraplotter eller andra snabblotter
köpt hos ombud/spelbutik

e.

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

f.

Skraplotter eller snabblotter köpta via
Internet hos annat spelbolag

g.

Andra lotter, t.ex. föreningslotter

Varje
vecka

Varje
månad

1

2

Någon
/några
gånger
3

Aldrig

Vet inte/
minns inte

4

5

C) Hur mycket tid har du använt på att köpa/skrapa lotter eller Bingolotto de senaste 30
dagarna?
Skriv in antal timmar! Räkna med den tid du lagt på planering av spel och kontrollera resultat inklusive
att se på Bingolotto.
antal timmar/30 dgr
D) Hur mycket pengar har du satsat på lotter de senaste 30 dagarna?
Skriv in antal kronor! Räkna samman de insatser du gjort oavsett om du vunnit eller förlorat.
antal kronor/30 dgr

5
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6.

A) Har du satsat pengar på spelautomater under de senaste 12 månaderna?
T.ex. spelautomater på restauranger, bingohallar, Casino Cosmopol, klubbar, båtar, via Internet.
Fortsätt till fråga 6 B

1

Ja

2

Nej

8

Vet inte/minns inte

Gå till fråga 7 A
Gå till fråga 7 A

B) Hur ofta och på vilken typ av spelautomater har du spelat de senaste 12 månaderna?
Ange ett svar per rad.

a.

Spelautomater på Casino Cosmopol

b.

Vegas-automater på
bingohall/restaurang

c.

Andra spelautomater på exempelvis
restaurang/klubb/spelombud

d.

Spelautomater via Internet

e.

Spelautomater på båtar och
utomlands

Varje
vecka

Varje
månad

1

2

Någon
/några
gånger
3

Aldrig

Vet inte/
minns inte

4

5

C) Hur mycket tid har du använt på spelautomater de senaste 30 dagarna?
Skriv in antal timmar! Räkna med den tid du lagt på planering av spel.
antal timmar/30 dgr
D) Hur mycket pengar har du satsat på spelautomater de senaste 30 dagarna?
Skriv in antal kronor! Räkna samman de insatser du gjort oavsett om du vunnit eller förlorat.
antal kronor/30 dgr

6
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7.

A) Har du spelat poker om pengar under de senaste 12 månaderna?
T.ex. pokerspel på klubbar, Casino Cosmopol eller via Internet.
Fortsätt till fråga 7 B

1

Ja

2

Nej

8

Vet inte/minns inte

Gå till fråga 8 A
Gå till fråga 8 A

B) Hur ofta och vilken typ av pokerspel har du spelat de senaste 12 månaderna?
Ange ett svar per rad.

a.

Poker (live) på Casino Cosmopol

b.

Poker (live) på klubbar

c.

Poker (live) och annat kortspel om
pengar med vänner eller i andra
privata sammanhang

d.

Poker (live) i utlandet eller på båtar

e.

Poker via Internet på Svenskaspel.se

f.

Poker via Internet på annat spelbolag

Varje
vecka

Varje
månad

1

2

Någon
/några
gånger
3

Aldrig

Vet inte/
minns inte

4

5

C) Hur mycket tid har du använt på pokerspel de senaste 30 dagarna?
Skriv in antal timmar! Räkna med den tid du lagt på planering av spel.
antal timmar/30 dgr
D) Hur mycket pengar har du satsat på pokerspel de senaste 30 dagarna?
Skriv in antal kronor! Räkna samman de insatser du gjort oavsett om du vunnit eller förlorat.
antal kronor/30 dgr

7
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8.

A) Har du satsat pengar på kasinospel under de senaste 12 månaderna?
T.ex. roulett, black jack eller tärningsspel på kasino, restaurang, båt, klubb eller Internet.
Fortsätt till fråga 8 B

1

Ja

2

Aldrig

8

Vet inte/minns inte

Gå till fråga 9 A
Gå till fråga 9 A

B) Hur ofta och var har du spelat kasinospel de senaste 12 månaderna?
Ange ett svar per rad.

a.

Restaurangkasino

b.

Casino Cosmopol

c.

Via Internet

d.

I utlandet eller på båt

Varje
vecka

Varje
månad

1

2

Någon
/några
gånger
3

Aldrig

Vet inte/
minns inte

4

5

C) Hur mycket tid har du använt på kasinospel de senaste 30 dagarna?
Skriv in antal timmar! Räkna med den tid du lagt på planering av spel.
antal timmar/30 dgr
D) Hur mycket pengar har du satsat på kasinospel de senaste 30 dagarna?
Skriv in antal kronor! Räkna samman de insatser du gjort oavsett om du vunnit eller förlorat.
antal kronor/30 dgr
9.

A) Hur ofta har du ringt in till direktsända TV-tävlingar där man kan vinna pengar under de
senaste 12 månaderna?
T.ex. Momento, Nattliv, Jackpot, Hjärnkoll, Capish. Frågan gäller tävlingar där man kan vinna pengar
genom att ringa in sitt svar på olika ordlekar, rebusar och frågor i direktsänd TV. Däremot räknas inte
program som t.ex. Bingolotto, Postkodsmiljonären eller Melodifestivalen
1

Dagligen/nästan dagligen

2

Några gånger i veckan

3

En gång i veckan

4

Några gånger i månaden

5

En gång i månaden

6

6-11 ggr de senaste 12 månaderna

7

1-5 ggr de senaste 12 månaderna

8

Aldrig

9

Vet inte/minns inte

Gå till fråga 10
Gå till fråga 10

8
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B) Hur mycket tid har du använt på att ringa till direktsända TV-tävlingar de senaste 30
dagarna?
Skriv in antal timmar! Räkna med den tid du lagt på planering av spel.
antal timmar/30 dgr
C) Hur mycket pengar har du satsat på att ringa till direktsända TV-tävlingar de senaste 30
dagarna?
Skriv in antal kronor! Räkna med att varje uppringning kostar 10 kr. Räkna samman de insatser du
gjort oavsett om du vunnit eller förlorat.
antal kronor/30 dgr
10.

Vilken är den största spelvinst du gjort under det senaste året?

antal kronor/12 månader

9
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Del B Relationen till spel
När du svarar på resterande frågor ska du tänka på allt ditt spelande sammantaget!
11.

A) Om du förlorat på spel, har det någon gång hänt att du då återvänt någon annan dag för att
försöka vinna tillbaka det du förlorat?
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

Gå till fråga 12 A

Gå till fråga 12 A

B) Hur ofta har detta hänt under det senaste året?

12.

1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

A) Har du någon gång låtit andra förstå att du har vunnit pengar på spel fast du i verkligheten
förlorat?
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

Gå till fråga 13 A

Gå till fråga 13 A

B) Hur ofta har detta hänt under det senaste året?

13.

1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

A) Har du någon gång spelat för mer pengar än vad du egentligen avsåg?
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

Gå till fråga 14 A

Gå till fråga 14 A

10

SPEL OM PENGAR OCH SPELPROBLEM I SVERIGE 2009/2010

191

B) Hur ofta har detta inträffat under det senaste året?

14.

1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

A) Har du någon gång blivit kritiserad på grund av att du spelat?
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

Gå till fråga 15 A

Gå till fråga 15 A

B) Har detta inträffat någon gång under det senaste året?

15.

1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

A) Har du någon gång haft skuldkänslor på grund av dina spelvanor?
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

Gå till fråga 16 A

Gå till fråga 16 A

B) Har du någon gång känt det så under det senaste året?
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

11
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16.

A) Har du någon gång känt det som om du skulle vilja sluta spela men inte trott dig om att klara
av det?
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

Gå till fråga 17 A

Gå till fråga 17 A

B) Har du någon gång känt det så under det senaste året?

17.

1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

A) Har du någon gång gömt lotter, spelpengar, spelkvitton, bongar eller andra tecken på att du
spelat för din make/maka/sambo, barn eller andra viktiga personer i ditt liv?
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

Gå till fråga 18 A

Gå till fråga 18 A

B) Har du gjort så någon gång under det senaste året?

18.

1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

A) Har det någon gång varit häftiga diskussioner hemma om hur du handhar pengar?
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

Gå till fråga 19 A

Gå till fråga 19 A

12
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B) Har diskussionerna någon gång handlat om ditt spelande?
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

Gå till fråga 19 A

Gå till fråga 19 A

C) Har du hamnat i sådana diskussioner under det senaste året?

19.

1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

A) Har du någon gång spelat i stället för att vara på ditt arbete eller när du egentligen skulle ha
skött dina studier?
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

Gå till fråga 20 A

Gå till fråga 20 A

B) Har du gjort så någon gång under det senaste året?

20.

1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

A) Har du någon gång lånat pengar av någon för att kunna spela, utan att betala tillbaka?
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

Gå till fråga 21 A

Gå till fråga 21 A

13
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B) Har du gjort så någon gång under det senaste året?
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

Nu följer ett antal frågor om olika sätt som folk använder sig av för att skaffa pengar till spel olika slag. Vi ber
dig uppge om du använt något eller några av de här sätten för att skaffa fram pengar att spela för.
21.

A) Har du någon gång lånat pengar från hushållskassan för att kunna spela eller betala
spelskulder?
Med hushållskassa menas dina och/eller familjens medel avsedda för andra ändamål än nöjen och
rekreation.
1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

Gå till fråga 22 A
Gå till fråga 22 A

B) Har du gjort så någon gång under det senaste året?

22.

1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

A) Har du någon gång lånat pengar av Din maka/make/sambo eller partner för att kunna spela
eller betala spelskulder?
1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

Gå till fråga 23 A
Gå till fråga 23 A

B) Har du gjort så någon gång under det senaste året?

23.

1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

A) Har du någon gång lånat pengar av andra släktingar eller bekanta för att kunna spela eller
betala spelskulder?
1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

Gå till fråga 24 A
Gå till fråga 24 A

14
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B) Har du gjort så någon gång under det senaste året?

24.

1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

A) Har du någon gång lånat pengar av banker, finansbolag eller låneinstitut för att kunna spela
eller betala spelskulder?
1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

Gå till fråga 25 A
Gå till fråga 25 A

B) Har du gjort så någon gång under det senaste året?

25.

1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

A) Har du någon gång tagit ut kontanter med hjälp av kreditkort eller belastat ett kreditkonto för
att kunna spela eller betala spelskulder?
1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

Gå till fråga 26 A
Gå till fråga 26 A

B) Har du gjort så någon gång under det senaste året?

26.

1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

A) Har du någon gång tagit lån till höga räntekostnader, t ex hos någon privat låneförmedlare
eller så kallad ”lånehaj”, för att kunna spela eller betala spelskulder?
Här räknas även tex sms-lån, Finaxlån mm.
1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

Gå till fråga 27 A
Gå till fråga 27 A

B) Har du gjort så någon gång under det senaste året?
1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

15
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27.

A) Har du någon gång sålt aktier, obligationer, premieobligationer eller andra värdepapper för
att kunna spela eller betala spelskulder?
1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

Gå till fråga 28 A
Gå till fråga 28 A

B) Har du gjort så någon gång under det senaste året?

28.

1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

A) Har du någon gång sålt någon/några av dina personliga ägodelar för att kunna spela eller
betala spelskulder?
1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

Gå till fråga 29 A
Gå till fråga 29 A

B) Har du gjort så någon gång under det senaste året?

29.

1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

A) Har du någon gång skrivit ut checker som saknade täckning eller övertrasserat bankkonton
för att kunna spela eller betala spelskulder?
1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

Gå till fråga 30 A
Gå till fråga 30 A

B) Har du gjort så någon gång under det senaste året?

30.

1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

A) Har du någon gång upplevt problem på grund av dina spelvanor?
1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

Gå till fråga 31
Gå till fråga 31

16
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B) Har du gjort så någon gång under det senaste året?
1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

Gå till fråga 31
Gå till fråga 31

C) Hur ofta skulle du säga att du upplevt problem på grund av ditt spelande de senaste 12
månaderna?

31.

32.

33.

1

Ibland

2

Ofta

3

Alltid

Hur ofta har du spelat för mer än du verkligen haft råd att förlora de senaste 12 månaderna?
Är det…
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

Hur ofta har du behövt spela med större summor för att få samma känsla av spänning de
senaste 12 månaderna? Är det…
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

Hur ofta har du lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för de senaste 12
månaderna? Är det…
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

17
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34.

35.

36.

37.

Hur ofta har spelandet orsakat dig några problem med din hälsa, inräknat stress eller ångest
de senaste 12 månaderna? Är det…
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

Hur ofta har andra kritiserat ditt spelande eller sagt att du har problem med spelandet, oavsett
om du tyckt det varit sant eller inte, de senaste 12 månaderna? Är det…
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

Hur ofta har ditt spelande orsakat några ekonomiska problem för dig eller ditt hushåll de
senaste 12 månaderna? Är det…
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte

Hur ofta har du känt skuld över hur du spelar eller vad som händer när du spelar de senaste 12
månaderna? Är det…
1

Aldrig

2

Ibland

3

Ofta

4

Alltid

8

Vet inte
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38.

39.

40.

41.

Hur viktigt var spel om pengar i din familj, under dina första 15 år?
1

Mycket viktigt

2

Ganska viktigt

3

Ganska oviktigt

4

Inte alls viktigt

8

Vet inte/minns inte

Fanns det någon person i din närhet som hade spelproblem, under dina första 15 år?
1

Ja, flera

2

Ja, en

3

Nej

8

Vet inte/minns inte

Hur viktigt är spel om pengar i din nuvarande familj? Är det…
1

Mycket viktigt

2

Ganska viktigt

3

Ganska oviktigt

4

Inte alls viktigt

8

Vet inte/Inte tillämpligt

Hur viktigt är spel om pengar bland dina vänner nu? Är det…
1

Mycket viktigt

2

Ganska viktigt

3

Ganska oviktigt

4

Inte alls viktigt

8

Vet inte/Inte tillämpligt
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42.

43.

Har du spelat TV- eller datorspel någon gång de senaste 12 månaderna?
1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

Gå till fråga 44
Gå till fråga 44

Hur ofta har du sammanlagt spelat TV- eller datorspel under de senaste 12 månaderna?
1

Dagligen eller nästan dagligen

2

Några gånger i veckan

3

1 gång i vecka

4

Några gånger i månaden

5

1 gång i månaden

6

Mer sällan eller aldrig

8

Vet inte

Del C Hälsa och trygghet
44.

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?
1

Mycket bra

2

Bra

3

Någorlunda

4

Dåligt

5

Mycket dåligt

8

Vet inte

Följande frågor handlar om hur du har mått under de senaste 30 dagarna.
45.

Ungefär hur ofta under de senaste 30 dagarna har du...

a.

Känt dig nervös

b.

Känt hopplöshet

c.

Känt dig rastlös eller orolig

d.

Känt dig så deprimerad att inget
har kunnat muntra upp dig

e.

Känt att allt varit en ansträngning

f.

Känt dig värdelös

Hela
tiden

För det
mesta

En del
av tiden

1

2

3

En liten
del av
tiden
4

Inte alls

Vet ej

Vill ej
svara

5

6

7
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46.

Har du rökt under de senaste 12 månaderna?
1

Ja, dagligen

2

Ja, då och då

3

Nej

8

Vet inte/minns inte

Nu kommer några frågor om alkohol. Med alkohol menas folköl, mellanöl, starköl, alkoholstark cider, vin,
starkvin och sprit. Besvara frågorna så noggrant och ärligt som möjligt.

47.

48.

Hur ofta har du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna?
1

Dagligen/nästan dagligen

2

Några gånger/vecka

3

En gång/vecka

4

Några gånger/månad

5

1 gång/månad

6

6-11 gånger

7

Mer sällan

8

Aldrig

9

Vet inte/minns inte

Gå till fråga 51

Hur många ”glas” (se exempel) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol under de senaste
12 månaderna?
1

1-2 glas

2

3-4 glas

3

5-6 glas

4

7-9 glas

5

10 eller fler

8

Vet inte
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49.

50.

Hur ofta dricker du sex ”glas” eller fler vid samma tillfälle under de senaste 12 månaderna?
1

Dagligen eller nästan varje dag

2

Varje vecka

3

Varje månad

4

6-10 gånger

5

Mer sällan

6

Aldrig

8

Vet inte/minns inte

Hur ofta har du druckit så mycket alkohol att du varit berusad, under de senaste 12
månaderna?
1

Dagligen eller nästan dagligen

2

Några gånger/vecka

3

1 gång/vecka

4

2-3 gånger/månad

5

1 gång/månad

6

Någon eller några gånger per halvår

7

Mer sällan eller aldrig

22
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Del D Boende och ekonomi
51.

Vad har varit din huvudsakliga inkomstkälla de senaste 12 månaderna?
Flera alternativ kan väljas.
1

Heltidslön

1

Deltidslön

1

Vinster från spel om pengar

1

Studiemedel/Barnbidrag

1

Ålderspension

1

Sjukpension/förtidspension/sjukpenning

1

Föräldrapenning

1

A-kassa / socialbidrag / praktikersättning / Annat

1

Ingen inkomst

1

Vet inte

Vänligen: om du har en anställning svara på fråga 52 och fortsätt sedan till fråga 53.
Om du studerar gå till fråga 53 annars gå till fråga 54.
52.

53.

54.

Är du orolig för att förlora ditt arbete inom det närmsta året?
1

Ja

2

Nej

8

Vet inte

Har det hänt att du spelat om pengar på din arbetstid/under skoldagen, under de senaste
12 månaderna?
1

Alltid/nästan alltid

2

Ofta

3

Sällan

4

Aldrig/nästan aldrig

8

Vet inte

Har det hänt att du haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar mm,
under de senaste 12 månaderna?
1

Ja, vid ett tillfälle

2

Ja, vid flera tillfällen

3

Nej

8

Vet inte/inte aktuellt
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55.

Nu skulle jag vilja att du tänker på vad som har hänt i ditt liv under de senaste 12 månaderna.
Har du varit med om någon av följande händelser under de senaste månaderna?
Ja

Nej

1

2

Ja, en klar
förbättring
1

Nej

Ja

Nej

1

2

Ja, en klar
förbättring
1

Nej

Har du under de senaste
12 månaderna varit med om:
a.

En närstående persons död?

b.

Skilsmässa eller separation?

c.

Juridiska svårigheter?

d.

Allvarligare skada eller sjukdom, som
drabbat dig eller någon person som
står dig nära?

e.

Giftermål eller inlett ett förhållande?

f.

Problem med ditt arbete, din chef
eller dina överordnade?

g.

Pensionering?

h.

Graviditet eller tillökning i familjen?

i.

Ja, en klar
försämring
3

Vet inte/
minns inte
4

Stor förändring i din ekonomiska
situation?

j.

Tagit lån eller gjort någon större
investering?

k.

Ökat antal gräl med någon person
som står dig nära?

l.

Större förändringar i
boendeförhållanden (t. ex.
renoveringar, flyttat)

m.

Större förändringar i
arbetsförhållanden (t. ex.
arbetslöshet, nytt arbete, studier)

56.

2

Vet inte/
minns inte
4

2

Vet inte/
minns inte
4

Ja, en klar
försämring
3

Vet inte/
minns inte
4

Finns det någon i din närhet som – så vitt du vet – har eller har haft problem med spel om
pengar?
1

Ja, en person

2

Ja, flera personer

3

Nej

8

Vet ej
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57.

Folkhälsoinstitutet kommer att göra fler intervjuer med en del av personerna som svarar på denna
enkät. Om du vill vara med på en sådan intervju kommer du att bli kontaktad igen inom ett år. Du väljer
själv om du vill delta i intervjuerna och kan avbryta när som helst. En viss ersättning kommer att
betalas för nedlagd tid. För de som blir utvalda att delta i uppföljningsintervjuer kommer SCB att lämna
över kontaktuppgifter (namn, adress och telefonnummer) till Folkhälsoinstitutet. Alla som arbetar med
studien har tystnadsplikt och dina kontaktuppgifter kommer inte att kunna kopplas ihop med dina svar.
Svaren från enkäter och intervjuer kommer att läggas samman av SCB som sparar en s.k.
identifieringsnyckel. När svaren sedan ska analyseras är alla personuppgifter borttagna. Det spelar
ingen roll om du spelar lite eller mycket, du är lika viktig för studien ändå.
Kan du tänka dig att vara med i en intervju om spel och hälsa?
1

Ja

2

Nej

Jag nås i första hand på telefon:

I andra hand på telefon:

Min adress är:
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58.

Har du något ytterligare som du vill framföra är du välkommen att skriva det här.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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Vill du prata med någon om spelproblem?

Kontakta Stödlinjen om du är orolig för ditt eget eller någon annans
spelande. Där får du kontakt med utbildad personal som har tystnadsplikt.
Telefon 020-81 91 00. Webbplats www.stodlinjen.se

För att du inte ska få för många frågor kommer vi att använda följande
uppgifter som redan finns i SCB:s register:
 kön, ålder, civilstånd, kommun, medborgarskap, födelseland, föräldrars
födelseland, antal hemmavarande barn, årtal för äktenskap och skilsmässor, inrikes flyttningar, in- och utvandring samt årtal då en maka,
make eller partner avlidit
 högsta avslutade utbildning samt betyg, studieväg och hemspråksundervisning i grund- och gymnasieskolan
 arbete och yrke
 inkomst, förmögenhet och skulder.
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SWELOGS är ett forskningsprogram om spel och hälsa i Sverige som leds
och finansieras av Statens folkhälsoinstitut. Programmet skall förbättra
kunskapen om spelande och spelproblem. Ju mer kunskap vi har desto
tydligare blir det vad samhället kan göra för att hjälpa människor att
slippa problem på grund av spelande. Forskningsprogrammet genomförs i
samarbete med flera olika svenska och utländska forskare.

Kontakta oss gärna…

Jag kan berätta mer om undersökningen
Katarina Paulsson
Tfn 063-19 96 22
E-post katarina.paulsson@fhi.se
Jag kan berätta mer om enkäten
Ulrika Eriksson
Tfn 019- 17 68 22
E-post ulrika.eriksson@scb.se

Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa.
www.fhi.se/Spelprevention
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Forskningsprojektet Swedish longitudinal gambling study, Swelogs,
initierades 2008 med syfte att få fram aktuell kunskap om spelandet
i Sverige. Denna rapport presenterar resultaten från ettårsuppföljningen
i Swelogs befolkningsstudie.
Rapporten vänder sig i första hand till forskare, sakkunniga och
politiker intresserade av området, men kan även vara av intresse för
personer som i sitt arbete möter personer med spelproblem eller deras
anhöriga och andra intresserade.
Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa.

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010

Sedan 1999 har vi på Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att motverka
spelberoende och dess sociala konsekvenser i Sverige. För att kunna
utveckla förebyggande metoder behövs bland annat kunskap om
spelandets omfattning, vilka grupper i samhället som är mest drabbade
och vilka faktorer som påverkar om man blir beroende av spel eller inte.
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