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Sveriges första medicinprofessor i 
spelberoende 
 
Anders Håkansson, Lunds universitet, blir den första medicinprofessorn i Sverige 
som fokuserar på spelberoende. Forskningen kring spelberoende och spelproblem 
har gjorts möjlig genom ett initiativ finansierat av Svenska Spel. 
 

Satsningen påbörjades 2015 då Anders Håkansson anställdes som lektor vid Lunds 
universitet för att bygga upp forskningsarbetet kring preventiva åtgärder för att förhindra 
spelberoende. Svenska Spel, med ett samhällsuppdrag att arbeta förebyggande mot 
spelproblem, finansierar lektoratet genom att bidra med 2,5 miljoner kronor per år under 
fem år. 
 
Anders Håkansson har utsetts till professor i beroendemedicin med särskild inriktning på 
spelberoende och är därmed den första medicinprofessorn i spelberoende i Sverige  
 
Anders Håkansson och hans forskargrupp fokuserar sin forskning på preventiva åtgärder 
för att förhindra spelberoende, att tidigt upptäcka spelproblem samt behandling och 
förebyggande arbete för att undvika återfall. Flera av de forskningsprojekt som pågår just 
nu, och som gjorts möjliga tack vare satsningen från Svenska Spel, är inriktade mot 
ungdomar och yngre vuxna. 
 
- Vi har inlett ett projekt där vi undersöker problemspelande hos ungdomar i socialt utsatta 
miljöer, där vi tror att risken för utveckling av spelproblem kan vara hög. Dessutom 
förbereder vi just nu en undersökning av spelattityder och tidig utveckling av spelproblem 
hos ungdomar och unga vuxna i Malmö. För närvarande pågår också bearbetning av ett 
avslutat projekt om mobiltelefonbeteende och spelande, där vi lärt oss mer om 
beteendemönster och tecken på spelproblem hos ungdomar och yngre vuxna, berättar 
Anders Håkansson. 
 
- Jag är glad att Sveriges första medicinprofessor i spelberoende nu har utsetts. De 
insatser som vi utformar för att förebygga missbruk och beroende ska alltid vila på 
kunskap. För att få den senaste kunskapen om spelberoende behövs det ny forskning, 
utnämningen idag möjliggör det, säger Folkhälsominister Gabriel Wikström. 
 
- För att förbättra det förebyggande arbetet mot spelproblem behövs nya vetenskapligt 
förankrade behandlingsstrategier och åtgärder. Med fördjupade kunskaper om 
spelberoende kan vi på Svenska Spel utveckla ännu bättre spelansvarsverktyg och 
fortsätta bidra till en sund utveckling av spelmarknaden i Sverige. Därför finansierar vi 
landets första professur i spelberoende, säger Lennart Käll, vd på Svenska Spel. 
 
Anders Håkansson och hans forskargrupp samarbetar även med kollegor i andra länder. I 
ett internationellt projekt studerar de hur spelbeteende och nätbeteende ser ut bland 



framför allt unga människor i olika länder. Förhoppningen är att de ska kunna identifiera 
riskfaktorer för nya typer av spelberoende. 
 
För mer information kontakta: 
Anders Håkansson, tel. 046-17 55 96, anders_c.hakansson@med.lu.se 
Lennart Käll, vd, Svenska Spel nås via Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel 070-087 47 
49. 
 
 
Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända 
varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen 
att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är 
också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med 
Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök 
www.svenskaspel.se  

 

 

Läs mer: 
Pressmeddelande från Lunds universitet 2015-04-08 om satsningen. 
http://www.lu.se/article/ny-satsning-pa-forskning-och-behandling-av-
spelberoende?ref=pressrelease 
Längre intervju med Anders Håkansson publicerad 2015-04-08 
http://www.vetenskaphalsa.se/vi-behover-bli-battre-pa-att-hitta-tidiga-tecken-pa-spelberoende/ 
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