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Sammanfattning
Det blir allt vanligare med kortspel om pengar i svenska skolor, både via
nätet och reellt. I syfte att minska problemet och införa nolltolerans för
fenomenet föreslår Mikael Söderlund (M) i en skrivelse till
kommunstyrelsen tre åtgärder:
•
•
•

olagligt spel om pengar polisanmäls
skoldatorerna blockeras från spelbolagen
elever informeras om spel och spelmissbruk

Kungsholmens stadsdelsförvaltning anser att det bör åligga skolorna att
tydligt markera att spel om pengar inte är tillåtet på skoltid och i skolans
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lokaler. Detta gäller både reell poker och Internetspel via skolans datorer.
Att införa nolltolerans är därför inte ett kontroversiellt beslut. En uttalat
restriktiv inställning och en policy för spel utarbetad i samarbete mellan
lärare, föräldrar och elever är den naturliga utgångspunkten. En
informationskampanj uppföljd av löpande information om lagar, regler
och risker bör utformas centralt till skolornas stöd i arbetet. Skolorna bör
där så är möjligt spärra sina datorer från hemsidor där Internetspel om
pengar förekommer. Gällande olaglig verksamhet föreligger enligt
skollagen generellt anmälningsplikt.

Ärendets beredning
Tjänsteärendet har utarbetats inom verksamhetsområdet barn och ungdom.
Information har inhämtats från Folkhälsoinstitutet, Centralförbundet för
Alkohol- och Narkotikaupplysningen (CAN), samt från företrädare för
Game Over som är ett behandlingshem för spelberoende.

Bakgrund
Pokerspelande om pengar på nätet har med hundratusentals utövare på
allvar etablerat sig i Sverige. För de flesta är det harmlös underhållning,
men för en del leder spelandet till ett missbruk som kan få förödande
konsekvenser både för individen och för anhöriga. Unga tar till sig nya
trender fortare än vuxna och spelet om pengar har även fått fäste i vår
skolmiljö där föräldrar, kuratorer och psykologer vittnar om att effekterna
av spelandet är ett växande problem. Spelskulder byts mot, eller tas ut som
betalning för tjänster - i förekommande fall i hotfulla sammanhang. Det
händer t ex att de som är skyldiga pengar utnyttjas som uppassare.
I CANs senaste (Stockholmsbaserade) drogvaneundersökning1
framkommer att 10 procent av pojkarna i skolår 9 spelat nätpoker om
pengar det senaste året och att andelen växer ju äldre de blir (16 procent i
år 2 på gymnasiet). Att ungdomars spelvanor sedan år 2000 undersöks i
samma enkät som alkohol-, narkotika- och tobaksvanor kan väl i sig säga
något om hur allvarlig situationen bedöms.
Det är i sammanhanget viktigt att hålla isär de begrepp som förekommer
vad gäller olika former av spel. Dataspel (gaming) och spel om pengar
(gambling) är inte att likställa även om gränsen mellan olika spelformer i
vissa fall kan vara flytande. Även i dataspel kan kontantinsatser (t ex köp
av karaktärer) krävas och det förekommer att vana dataspelsanvändare
visat sig vara mer benägna att även testa att spela om pengar, men ämnet
berörs vaken i förslaget eller i detta svar. Härutöver introduceras ständigt
1

Skolelevers drogvanor 2005, Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning
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nya spelformer och varianter av gamla dito och en del spel har
lotteriinspektionen inte ens tagit ställning till än.
Man kan i Statens folkhälsoinstituts material läsa varför just yngre spelare
är en speciellt utsatt grupp vad gäller risk för spelberoende - och varför det
därför finns goda skäl för att åldersgränsen på 18 år för spel om pengar
hålls. Unga är vana vid att de i de spel de vuxit upp med kunnat öva upp
sin skicklighet och därmed kunnat öka sina vinstchanser. Visst finns ett
mått av skicklighet även i pokerspel men slumpen är till väsentlig del
avgörande. Begrepp som sannolikhet, öde, tur och slump uppfattas av
yngre generellt som synonyma samtidigt som barndomens ’magiska
tänkande’ finns kvar (”om jag koncentrerar mig på ett ess kommer det
upp”). Tron på att man kan styra utfall genom att följa uppgjorda strategier
ger en illusion av kontroll och unga har en benägenhet att överskatta sin
förmåga och sin skicklighet. 2
Vid klassificering av spel definieras Poker på Internet som ett så kallat
”högriskspel”. Spelet är lättillgängligt och återkopplingen (tiden mellan
insats och vinst/förlust) är mycket kort. Samtidigt är det just
kombinationen av slump och skicklighet som stimulerar. Spelet innefattar
tillräckligt mycket skicklighet för att påverka utfallet men otillräckligt
med skicklighet för att övervinna de odds som främjar ägaren av spelen
(dvs. spelbolagen)3. Spel på Internet är dessutom anonymt vilket innebär
att det går att spela dygnet runt utan insyn och att ingen reagerar om
spelaren är för ung (t ex att man spelar med stulen/lånad identitet).
Spelberoendets riksförbund nämner tre samverkande riskfaktorer4 för
spelberoende där ärftliga förutsättningar (benägenhet till missbruk) och
barndomsupplevelser är två. Den tredje faktorn är vad omgivningen frestar
med, det vill säga utbud av spelställen, antal spel, spelens utformning samt
huruvida personer i omgivningen uppmuntrar till spel. De två första får
anses ligga utanför skolans möjlighet att påverka, men genom att begränsa
tillgången, och naturligtvis genom att informera om riskerna, kan skolan
och samhället göra en insats för att om inte annat senarelägga speldebuten.
Befintlig forskning visar att tidig speldebut ökar risken för ett
problematiskt spelande i framtiden. Det gör det viktigt att särskilt
informera om de problem som en tidig debut kan innebära.
Skolan som mötesplats för barn och unga är en interaktiv miljö där
individen genom inbördes påverkan formas. Det är i skolan vännerna
finns. I skolan finns också potentiella mot- och medspelare vilket
2

Spel om pengar bland unga, Statens Folkhälsoinstitut 2006
Spel och spelberoende i Sverige, Folkhälsoinstitutet 2000
4
http://www.spelberoende.se/fragor.asp
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resulterar i en för ändamålet passande arena. Därför är det extra viktigt att
skolorna agerar.
Sveriges befolkning spelar i snitt för 3 procent av den disponibla
inkomsten. Ofta hör man på skolorna argumentet att det inte rör sig om
”stora” pengar och att det därför skulle vara OK. Detta måste dock ställas i
relation till att skolelevers disponibla inkomst är betydligt lägre än för
förvärvsarbetande.
Studier om spelvanor som genomförts på den vuxna befolkningen i
Sverige omfattar åldrarna 15-74 år. Vid en uppdelning i åldersgrupper
framkommer att i åldrarna 15-17 år är andelen problemspelare mer än
dubbelt så många som i någon annan åldersgrupp!5 I sammanhanget
nämns också att antalet problemspelare årligen ökar med cirka 3 procent.
Två faktorer begränsar möjligheterna till att fullt ut tillämpa de regler som
gäller för spel och lotterier i Sverige. Dels ökar spelandet på
internationella hemsidor snabbt, dels bedrivs spel olagligt.
Utvecklingen går framåt och redan nu sprids även möjligheten att spela
via mobiltelefonerna, där skolorna inte har någon möjlighet att hjälpa till
att begränsa tillgången – däremot är det viktigt att denna information går
fram till föräldrarna (som ofta står för abonnemangen och därmed
möjligheten att spärra telefonerna).
Nätbolagen tar för varje år en större del av marknadsandelarna på den
svenska spelmarknaden och antalet svenskar som spelar på utländska
sajter växer stadigt.
• Olagligt spel om pengar polisanmäls
Ett principbeslut om polisanmälan av olagligt spel är en sak, men med
kunskap om hur de som spelar poker i skolorna aktivt döljer att det är
pengar det spelas om, tror vi inte att åtgärden kommer att resultera i att
några anmälningar verkligen görs.
Reell poker i skolorna sker i princip aldrig med pengar på bordet. I stället
används marker och skuldsystem, vilket gör det svårt att bedöma huruvida
det överhuvudtaget spelas om pengar och i så fall hur stora summor det rör
sig om. Att avgöra om lagbrott begås är med andra ord i realiteten mycket
svårt, för att inte säga omöjligt för en utomstående betraktare.
Många elever och säkert en hel del lärare saknar kunskap om vad lagen
faktiskt säger om spel om pengar. Det är därför viktigt att lärare i
5
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samarbete med föräldrar och elever gemensamt utarbetar en policy. Dels
att reellt spel om pengar inte accepteras under skoltid och i skolans lokaler
och dels vilka förutsättningar som finns när man använder skolans datorer.
I befintlig policy föräldrar och elever skriver under gällande bruk av
datorer bör tydligt framgå vilken typ av sidor som inte får besökas.
På Internet-sidor där skolelever diskuterar förbudet konstateras bl. a. att
ingen kommer att sluta spela bara för att skolorna förbjudit det, man spelar
hemma istället. Alternativt fortsätter man spela i skolan, med motivationen
att om det finns en risk att bli upptäckt när man gör något förbjudet bidrar
detta istället till att spänningsfaktorn höjs.6
• Skoldatorerna blockeras från spelbolagen
Minskad tillgänglighet är grundläggande vad gäller all form av
förebyggande arbete (jfr alkohol och droger) och en blockering av
skolornas datorer från spel är en bra utgångspunkt. Förvaltningen anser
dock att man inte ska ha alltför stor tilltro till att åtgärden effektivt stoppar
spel.
En sökning på Google på ”Poker” ger 19 miljoner träffar. En sökning på
varianten ”Texas Hold’em” ger 8 miljoner träffar. De större spelbolagen
som är aktiva på den svenska marknaden erbjuder förvisso skolor hjälp
med spärrning av sina egna sidor, men att problemet skulle försvinna
genom denna åtgärd är tyvärr inte realistiskt. Åtgärden kan initialt ge viss
effekt men en (allt större) del spelande sker på icke blockerbara
internationella spelsajter och erfarenhet från andra områden visar att
problemen istället flyttas dit kontrollmekanismer saknas. Vi anser dock att
åtgärden bör genomföras som markering och för att undvika att skolorna
tillhandahåller lättillgängliga kanaler för spel. Ungdomar spelar på de spel
som är tillgängliga för dem, oavsett om de är tillåtna för dem eller inte.7
• Eleverna informeras om spel och spelmissbruk
Förvaltningen anser att det är i informationen nyckeln till hur skolorna kan
och ska arbeta med frågan ligger. När policies gemensamt arbetats fram
och förankrats i skolorna bör en informationskampanj, uppföljd av
löpande information, om lagen och om riskerna genomföras. Direkt
information såväl material som stöd till skolorna i deras arbete tas bäst
fram på stadsdelsnivå. Elever, deras föräldrar och all skolpersonal bör alla
omfattas av informationskampanjen för maximal genomslagskraft.

6
7

T ex www.alltompoker.se och www.expressen.se
Spel om pengar bland unga, Statens Folkhälsoinstitut 2006
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Förslaget
Kungsholmens stadsdelsförvaltning anser att det är bra att nolltolerans mot
allt pokerspel och annat spel om pengar i Stockholms skolor införs.
Förvaltningen anser i övrigt att det är i arbetet med information
tyngdpunkten bör ligga. Kampanj och löpande information som stöd för
skolornas arbete utarbetas/samordnas på stadsdelsnivå. Policies om
”spelregler” för spel på skoltid, i skolans lokaler och/eller på skolans
datorer bör utarbetas i samarbete mellan lärare, elever och föräldrar på
varje skola. Som en del i arbetet förutsätts skolorna göra vad de kan för att
minska tillgängligheten – dvs. där möjligheten finns spärra Internetsidor
där spel om pengar förekommer. Anmälningsplikt för olaglig verksamhet
föreligger redan enligt skollagen.

