
  
 
Kartläggning av spel om pengar bland elitfotbollsspelare 
 
På uppdrag av Svensk Elitfotboll (SEF) har enheten STAD (Stockholm förebygger alkohol- och 
drogproblem) vid Karolinska Institutet genomfört ett kartläggningsarbete kring bland annat 
spel om pengar bland elitfotbollsspelare i SEF:s 32 klubbar, vars representationslag spelar i 
Allsvenskan eller Superettan.  
 
Kartläggningen pågick från och med våren 2021 till våren 2022 och omfattade en kvantitativ 
totalundersökning med en webbenkät riktad till samtliga spelare i klubbarnas senior- och 
akademilag (P16, P17 och P19) och en kvalitativ intervjuundersökning. Utöver spelare har 
även tränare och övrig personal såsom klubbchefer, sport- och akademichefer, lagledare och 
medicinsk personal svarat på enkäter och intervjuats. 
 
Resultat från webbenkätundersökningen 

Antal respondenter: 
Seniorer: Juniorer: Tränare: Övrig personal: 
416 (totalt 717) 
58% svarsfrekvens 

741 (totalt 1728) 
43% svarsfrekvens 

197 (totalt 342) 
58% svarsfrekvens 

152 (totalt 222) 
68% svarsfrekvens 

 

Förekomst av spel om pengar senaste året: 
Seniorer: Juniorer ³ 18 år:  Juniorer < 18 år: 
61% 62% 23% 

 

Sportvadhållning vanligaste spelformen senaste året: 
Seniorer: Juniorer ³ 18 år:  Juniorer < 18 år: 
72% 82% 51% 

 

Förhöjd risk och förekomst av spelproblem mätt med Problem Gambling Severity Index 
(PGSI) ≥ 3 poäng: 

Seniorer: Juniorer ³ 18 år:  Juniorer < 18 år: 
7% 13% 7% 

 

Kännedom om skriftlig policy kring spel om pengar: 
Seniorer: Juniorer: Tränare: Övrig personal: 
32% 15% 60% 65% 

 

Kontaktad angående matchfixning senaste året eller för flera år sedan: 
Senaste året: Någonsin: Känner någon som blivit kontaktad: 
0,5% 3,6% 12% 

 
 
 
 



  
 
 
Resultat från djupintervjuerna 

Antal intervjuade personer: 
Seniorer: Juniorer:  Övrig personal inkl. tränare: 
8 stycken 12 stycken 9 stycken 

 
Spel om pengar förekommer i viss utsträckning bland spelarna men få menar att det är 
särskilt problematiskt, åtminstone inte för dem själva. Det finns dock en insikt om att det 
finns risker med spelande och någon refererade till en tidigare period av eget spelberoende. 
Spelarnas relativt höga löner framhölls av de intervjuade som en bidragande orsak till att 
spelandet kan bli mer omfattande och några menade att det som elitfotbollsspelare finns 
gott om tid att ägna sig åt spel om pengar. Ett behov av kickar utanför plan nämndes också 
som en orsak.  
 

Generellt så känns fotbollsspelare ganska rastlösa utöver fotbollen, om man säger så. 
Som jag sa, det finns mycket tid över, man tränar på förmiddagar, sen så går folk 
hem. /…/ Så jag tror att just tiden, och sen är det klart att många tjänar ju ganska bra 
med pengar.  

       (Seniorspelare) 
 

Både klubbpersonal och spelare hade många förslag på hur spelproblem kan förebyggas. 
Information och dialog, policy och rutiner samt individuellt stöd nämndes av flera.  
 

Ja, men jag tror faktiskt det skulle vara väldigt bra, att man är väldigt hård och har en 
stark policy med vad som ska göras och vad som inte ska göras.  

         (Juniorspelare) 
 

En oro för att spelarnas avancemang kan påverkas negativt om de medger problem av 
olika slag framkom också och förslag till anonyma vägar att få hjälp, fysiskt eller online, 
lyftes fram.  
 

Klubben, tror jag, måste gå ut och signalera tydligt till den här spelartruppen vem det 
är som är ansvarig för de olika delarna och vem man kan vända sig till. Det är inte så 
att man räcker upp handen i omklädningsrummet om du har spelproblem här och nu, 
utan då försöker man hålla det för … ja, egentligen bara för sig själv kanske. 

         (Seniorspelare) 
 
För ytterligare information om kartläggningen, vänligen kontakta: 
Tobias Elgán, forskare på STAD, tobias.elgan@ki.se, 070-001 10 03 
 

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) grundades 1995. Organisatoriskt hör STAD till 
Centrum för psykiatriforskning, en centrumbildning mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet. 
Läs mer på www.stad.org 
 



  
 


