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Remissvar på ”Förebyggande och behandling av spelmissbruk 
(Ds 2015:48 ) 

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna 
funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, 
socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Attention har cirka 15 500 medlemmar i 58 
lokala föreningar. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD/ADD, 
autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning samt personer 
med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna.  
 
NPF innebär svårigheter som beror på hur hjärnan fungerar. Orsaken är biologisk och har 
ingenting med uppfostran eller intelligens att göra. Funktionsnedsättningen syns inte utanpå, men 
påverkar personens beteende. Det är vanligt att personer med NPF har svårt med reglering av 
uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, samspelet med andra människor samt 
inlärning och minne. Arten och graden av svårigheter varierar. När svårigheterna blir så stora att 
de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället blir de en 
funktionsnedsättning.  
 

Vi har tagit del av betänkandet och vill framföra följande synpunkter.  

Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. 
Attentions medlemsgrupper är överrepresenterade bland dem som riskerar att hamna i 
spelmissbruk. Att ha ADHD innebär att man har svårt att se konsekvenserna av sina handlingar, 
inte minst på lång sikt, vilket är extra drabbande när man deltar i spel om pengar. Sämre 
impulskontroll innebär också att man reagerar snabbt utan att tänka efter vilka konsekvenser 
agerandet kan få. Personer med autismspektrumstörning har en tendens att fastna i själva 
spelandet genom att vilja knäcka lösningar och gåtor som är inbyggda i själva spelet, oavsett hur 
mycket pengar som förbrukas under processen. Våra medlemmar berättar att det ofta tar lång tid 
innan problemen med spelande upptäcks och ännu längre innan man får behandling. Dagens 
passivitet måste ersättas av aktiva åtgärder för att fånga upp spelberoende innan individen totalt 
förstört sin ekonomi, sin hälsa och sina relationer. Därför välkomnar nu förbundet förslag som 
synliggör och lyfter de problem vi ser idag med passivitet och otydligt ansvar. 

Riksförbundet Attention har länge efterfrågat insatser från samhället för att förebygga och 
motverka spelproblem och ser mycket positivt på utredningens förslag.  
 
 



 

Mål för spelområdet 4.1.2 
Riksförbundet Attention vill kommentera det bedömda andra delmålet för att nå målet om 
minskade skadeverkningar (s. 45). Vi anser att det andra delmålet bör kompletteras med att 
tillgången till stöd och behandling av god kvalitet inte bara ska vara jämlik, tillgången ska 
självklart också vara god. Idag lever vi med oacceptabelt långa väntetider inom psykiatrin. 
Motivation är en färskvara och den individ som vill ha hjälp måste kunna få det genast. 
 
Förebyggande insatser 4.2 
Attention tillstyrker utredningens förslag att socialnämndens ansvar att förebygga missbruk av 
substanser utvidgas till att även omfatta missbruk av spel om pengar. Personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är inte bara överrepresenterade bland de som riskerar att 
hamna i spelmissbruk, utan även bland de som riskerar att hamna i substansmissbruk. Många 
saknar diagnos, behandling och får inte det stöd och bemötande som deras funktionsnedsättningar 
kräver. Annat missbruk kan också fungera som ett slags självmedicinering. Många har också 
kontakt med socialtjänsten för insatser av olika slag. Att socialnämndens ansvar utvidgas till att 
gälla även spelmissbruk ser vi som en naturlig utveckling. Vi vill emellertid framhålla vikten av 
att socialtjänsten har kunskap om NPF och hur de olika neuropsykiatriska diagnoserna kan yttra 
sig samt kunskap om att personer med NPF är överrepresenterade bland dem som riskerar att 
hamna i spelmissbruk. Vi vill också uppmärksamma att många kvinnor idag lever med en 
odiagnostiserad NPF-problematik och vi ser inom andra områden att de varken syns eller 
uppmärksammas. De förebyggande insatserna måste vara anpassade även för denna grupp. 
 
Attention stödjer vidare utredningens bedömning att insatserna för förebyggande och behandling 
av spelmissbruk bör samordnas med insatser inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobaksområdet som idag ligger på länsstyrelser och kommuner med Folkhälsomyndigheten som 
central myndighet.  
 
Statliga myndigheter bör uppmärksamma och förebygga spelproblem 
Attention ser positivt på att utredningen lyfter behovet av att statliga myndigheter 
uppmärksammar spelproblem i sina verksamheter. Attention instämmer t.ex. i utredarens 
bedömning att Socialstyrelsen skulle kunna ge stöd till kommunerna i att uppmärksamma 
spelproblem vid bl.a. biståndsbedömning och försörjningsstöd. Det är dock viktigt att det sker på 
ett sätt så att personen inte undviker kontakt med socialtjänsten och låter bli att söka det bistånd 
eller den försörjning som personen behöver. Precis som utredaren lyfter fram måste det primära 
syftet vara att män och kvinnor med spelproblem ska kunna få de råd, det stöd och den behandling 
som de behöver. 
 
Utredaren anser att Socialstyrelsen bör se över möjligheten för socialtjänsten att vid bedömning 
om rätt till försörjningsstöd efterfråga uppgifter som registreras via personliga spelkort hos 
Svenska spel. Intäkter från spel registreras på spelkortet och utredaren anger att det kan vara 
relevant att beakta dessa intäkter vid beslut om försörjningsstöd. Vi ser detta som ett tveksamt 
ingrepp i den personliga integriteten och avstyrker detta. 
 
Attention instämmer i att Skolverket är en viktig aktör i utvecklingen av en hälsofrämjande skola. 
Att skolan bör få till uppgift att informera om riskerna förenade med spelande, har Attention lyft i 
olika sammanhang, bl.a. i debattartikeln Spelberoende ett växande folkhälsoproblem, publicerad i 
Göteborgs-Posten. Attention anser att det är högst relevant att skolan i sitt arbete även införlivar 
spelproblem och hur spelproblem bland barn och unga kan förebyggas.  
  
Såsom också framhålls i betänkandet (s. 66) pekar internationell forskning på att riskabelt 
spelande i ungdomen samvarierar med dåliga sociala relationer, försämrade skolresultat, 
kriminalitet, depressioner, självmord och ökad risk för problematiskt spelande i vuxen ålder. 



 

Attention vill härmed framhålla vikten av tidiga insatser i skolan för elever som har svårigheter i 
skolsituationen. En viktig skyddsfaktor för barns hälsa är just skolframgång och skoltrivsel, vilket 
också framhålls i utredningen. Ett viktigt och kanske avgörande förebyggande arbete mot att unga 
hamnar i spelmissbruk är just adekvata och tidiga insatser i skolan där förutsättningar finns för att 
utveckla goda sociala relationer till vuxna, barn och ungdomar. Här ser vi ett stort behov av ökad 
kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt hur undervisning och övrig 
skolsituation kan anpassas utifrån individers olika behov och förutsättningar. 
 
4.3 Stöd och behandling 
Attention tillstyrker förslaget att socialnämndens ansvar för att motverka missbruk av substanser 
utvidgas till att även omfatta missbruk av spel om pengar gällande vuxna samt bland barn och 
ungdom. 
 
4.3.3 Samverkan mellan socialtjänsten och landstinget 
Eftersom personer med spelmissbruk ofta har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- 
och sjukvård, är ett fungerande samarbete mellan kommun och landsting oerhört viktigt. Attention 
tillstyrker förslaget om att det krav som idag finns om överenskommelser mellan kommun och 
landsting om ett samarbete om personer som missbrukar substanser, även ska omfatta personer 
som missbrukar spel om pengar.  
 
Attention är övertygade om att insatser som utgår från en helhetssyn på personens livssituation 
och en personcentrerad vård där utgångspunkterna är individens olika behov och önskemål, är 
avgörande för ett framgångsrikt arbete mot spelmissbruk. Att en människas hela livssituation 
måste beaktas har Attention länge framhållit, eftersom ett missbruk ofta är ena sidan av myntet 
och någon form av psykisk ohälsa den andra. När det exempelvis handlar om behandling av ett 
substansmissbruk kan inte missbruket ses isolerat från t.ex. en depression. Depressionen och 
missbruket måste behandlas samtidigt, vilket kräver god samverkan mellan olika parter. Individen 
måste ses som en helhet, och kommer troligtvis inte bli fri från sitt beroende om inte hela 
livssituationen åtgärdas samtidigt.  
 
4.3.5 En process för stöd och behandling vid spelmissbruk 
Attention är positiv till att Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett nationellt kunskapsstöd 
med vägledning och rekommendationer gällande hur personal inom socialtjänst och hälso- och 
sjukvården kan uppmärksamma och identifiera spelproblem, ge stöd, råd och behandling, 
dokumentera, följa upp och arbeta med återfallsprevention. Inom området missbruk av substanser 
kan vi se brister i eftervården. Därför ser vi ett behov av tydlighet i vägledningen i hur den bör 
utformas.  
 
I promemorian framhålls vikten av ökad medvetenhet hos befolkning och anhöriga om vad 
spelmissbruk är, att det drabbar många samt att stöd och behandling finns att få. Vikten av ökad 
medvetenhet och kunskap hos personal i verksamheter som ofta möter personer med risk för att 
utveckla ett spelmissbruk eller som har drabbats av negativa konsekvenser till följd av 
spelproblem, framhålls också. Attention instämmer i detta. Folkbildande, informativa insatser i 
syfte att nå riskgrupper tidigt – till exempel i samband med kontakter med primärvården och 
socialtjänsten, är oerhört viktigt. Fler måste lära sig känna igen signalerna och våga lägga sig i 
genom att fråga om ekonomi och spelande samt erbjuda behandling.  
 
Vi ser också att ett framtaget kunskapsstöd bör kompletteras med kompetensutvecklingsinsatser 
för personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvården. Eftersom Attentions medlemsgrupper är 
överrepresenterade bland dem som riskerar att hamna i spelmissbruk, ser vi också ett behov av 
ökad kunskap om vad det innebär att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, bemötande och 
förhållningssätt. 



 

 
4.3.9 Stöd till barn och andra anhöriga 
Attention tillstyrker utredningens förslag att hälso- och sjukvårdens ansvar att särskilt beakta ett 
barns behov av information, råd och stöd utvidgas till att förutom missbruk av alkohol och annat 
beroendeframkallande medel även omfatta missbruk av spel om pengar. I all vård och behandling 
måste barn och anhöriga ges stor uppmärksamhet och psykologiskt stöd. Samhället måste ge stöd 
och hjälp för att minimera trauman och framtida psykisk och fysisk ohälsa. Barn som lever 
tillsammans med någon med spelmissbruk är utsatta både ekonomiskt och socialt.  
 
4.3.7 Kvalitets- och verksamhetsutveckling 
Attention stödjer utredningens bedömning att öppna jämförelser och kvalitetsindikatorer bör 
användas för att följa och stimulera utveckling av kvalitet när det gäller verksamheter för 
spelmissbruk. 
 
4.3.8 Överväg försök med nationell tjänst för behandling via internet och telefon 
Attention ser positivt på utredarens bedömning att på försök utveckla och tillhandahålla en tjänst 
för stöd och behandling via internet och telefon. Det är dock viktigt att den anpassas och görs 
tillgänglig för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är också viktigt att den 
blir ett komplement till och inte ersätter stöd och behandling som ges vid personliga möten. 
 
4.4.2 Utveckling av uppföljningssystem avseende skadeverkningar av spel 
Attention är positiv till utredningens bedömning att Folkhälsomyndigheten bör få i uppdrag att 
överväga om det finns behov av ett uppföljningssystem avseende skadeverkningar av spel. 
Utredaren skriver också att ett område där det finns behov av mer kunskap är hur sambandet 
mellan spelberoende och överskuldsättning ser ut idag. Av promemorian framgår (s. 112) att 
enligt Riksförbundet Spelkontroll är det vanligt förekommande att ungdomar med spelproblem tar 
sms-lån, snabba krediter och blancolån. Attention vill tillägga att många personer med NPF kan 
ha en sämre impulskontroll, vilket betyder att de kan agera snabbt utan att ha konsekvenserna av 
handlandet klara för sig. Det kan innebära svårigheter att avstå från att ta dessa lättillgängliga lån- 
och kreditmöjligheter om behov skulle uppstå, t.ex. i samband med spelande. 
 
Andra förebyggande insatser behövs 
Riksförbundet Attention välkomnar utredningens förslag och ser dessa som steg i rätt riktning. 
Samtidigt ser vi att andra förebyggande insatser också behövs. Bankerna borde exempelvis kunna 
erbjuda en spärrservice till kunder som behöver stöd med att övervinna sina spelproblem och 
samtliga spelbolag borde ha ett verktyg som varnar om en spelare har riskabla spelvanor och vid 
behov kan spärra kontot. 
  
Vi ser också behov av att reglera marknadsföringen av spel och utbudet av spel. Det finns en 
mängd utländska spelbolag tillgängliga för svenska spelare att besöka online. Marknaden har växt 
lavinartat på ett sätt som gör det svårt att reglera spelsidorna utan att censurera och blockera 
internettillgång. Det borde emellertid vara fullt möjligt att reglera marknadsföringen på samma 
sätt som vid reklam för alkohol. Aktiv marknadsföring och direktreklam mot personer som slutat 
spela bör också förbjudas. 
 
 
 
Anki Sandberg, Förbundsordförande 
 

Riksförbundet Attention – för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 


