
 

 

Norrköping 

21 februari 2019 

 

 

Motion | Tidiga insatser mot ungas spelberoende 

 

För 20 år sedan var speltillfällena inom Sveriges gränser starkt begränsade. Möjlighet till spel fanns 

i lördagarnas Tipsextra i form av Lotto och V75, underhållningsprogram på TV t.ex Bingolotto samt 

krogarnas Black Jack och Roulette-spel på veckosluten. Maxinsatserna på 60:-/hand gjorde det dock 

i stort sett omöjligt att spela bort några riktigt stora summor under en krog-kväll. 

Med Casino Cosmopols etablering 2001-2003 fick spelberoendet helt andra förutsättningar att 

blomma ut. Här var lägsta insats nästan samma belopp som krogens maxinsatser och för att öka på 

frestelsen ytterligare erbjöds de som spelade högt och växlade in 30 000:- åt gången att spela i ett 

särskilt VIP rum där det bjöds på frukt och praliner ur kristallskål. Cosmopol följdes av nätcasinon 

och idag finns 69 st registrerade bolag godkända för spel i Sverige som gör det möjligt att spela bort 

allt du äger och har i praktiken var som helst, när som helst. 

 

Ca 4 % av Sveriges befolkning beräknas ha så stora problem att deras spelande något tillfälle lett till 

negativa konsekvenser. Det är en gigantisk siffra.  

. 

Men spelberoende är mer än de f.d storspelare som synts i media och som förlorat hus, jobb och 

familj. Något som det talas mindre öppet om, men som inte är mindre allvarligt är alla de ungdomar 

som fastnar i s.k konsol eller datorspelsberoende och lägger sina liv på is för att sitta vid datorn och 

leva sitt liv i en parallell fantasivärld. Denna typ av beroende förekommer ofta tillsammans med 

NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) -problematik, depression eller annan psykisk ohälsa och 

kan leda till mycket negativ påverkan på skolresultaten. En alarmerande hög andel elever lever idag 

med psykisk ohälsa samtidigt som väntetiderna till utredning och BUP är långa. Det leder till att fler 

elever hamnar i riskzonen för att fastna i beroende. 

  

Spelberoende ungdomar spelar inte sällan till långt in på nätterna, kommer för sent till skolan eller 

kommer inte alls, vänder sitt dygn, försummar måltider och sin personliga hygien. Några elever 

slutar till slut helt att kommer till skolan, bryter med sina gamla vänner och isolerar sig på rummet 

hemma. Skolresultaten sjunker eller uteblir helt och när dörrar till gymnasium, utbildning, arbete 

och egen bostad stängs minskar den egna självkänslan vilket kan ta år att bygga upp igen.  

 

För att upptäcka och motverka spelberoende i ett tidigt stadium bör kompetens inom området samt 

initialt stöd finnas tillgänglig i den miljö där de flesta av kommunens barn och unga vistas större 

delen av dagen, nämligen i skolan. Spelberoende är inget som går över av sig själv, den som 

drabbas av konsolberoende behöver hjälp att bryta mönstret, precis som den som spelat bort 

miljoner på poker.  

 

 

 

 

Med anledning av ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta: 

 

Att samtliga lärare, fritidspedagoger, fritidsledare samt övrig pedagogisk personal på kommunens 

grund och gymnasieskolor ges möjlighet till grundläggande utbildning om spelberoende för att på 



ett tidigare stadium kunna upptäcka tecken på begynnande spelberoende hos eleverna.  

 

 

Att Utbildningskontoret upprättar en handlingsplan för hur skolpersonal ska arbeta aktivt för att 

motverka spelberoende samt erbjuda stöd till de ungdomar som hamnat i spelberoende. 
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