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Bara ett spel till 

Tre delstudier om pengaspel och spelberoende 
 

Anton Carlsén 

 

 

 

Cirka 2 % av Sveriges befolkning beräknas ha ett spelberoende om pengar. 

Trots ökad medvetenhet om risken att utveckla spelberoende fortsätter 

spelandet med stora summor. Syftet med delstudie 1 var att undersöka 

upplevelser och erfarenheter av pengaspel. I en enkät berättade 29 

högskolestudenter om erfarenheter av pengaspel. En tematisk 

innehållsanalys resulterade i tre teman: positiva upplevelser (vinst, nöje), 

negativa upplevelser (förlust, spelberoende, sociala problem, spelskulder, 

ointressant) och neutral upplevelse (kontroll). Syftet med Delstudie 2 och 3 

var att undersöka spelberoendets effekt på livssituationen utifrån två olika 

perspektiv. Två män med tidigare spelberoende respektive två kvinnliga 

samtalsterapeuter intervjuades om sina upplevelser av spelberoendets effekt 

på livssituationen. En tematisk innehållsanalys resulterade i 13 respektive 

nio teman som besvarade tre frågeställningar inom vardera delstudie. 

Spelberoendeupplevelserna i Delstudie 2 innehöll: orealistiska 

målsättningar, tankefällor, återfall och ökad självinsikt. 

Spelberoendeupplevelserna i Delstudie 3 innehöll: skeva uppfattningar, 

storvinster, depression och skulder. Sammantaget var deltagarna negativa 

till pengaspel.  

 

Keywords: gambling, pathological gambling, life-situation, impact, recovering 

  

 

Inledning 
 

Under 2016 uppskattades bruttoomsättningen för den svenska spelbranschen till cirka 47 

miljarder kronor och de svenska hushållen satsade i genomsnitt 2.34 % av sina beskattade 

inkomster på spel. Räknat på samtliga personer över 18 år i Sverige blir det cirka 5900 kronor 

per person (Lotteriinspektionen, 2017). Att spela med låga insatser någon gång ibland för 

nöjets skull kan liksom många andra nöjen ge både spänning, glädje och även ökad 

livskvalitet för människor. Därtill genererar också spel fler arbetstillfällen, stärker 

föreningslivet och bidrar till välgörenhet. När spel om pengar sker i lagom proportioner med 

sunda och realistiska förhoppningar hos spelaren är det därför som vilket nöje som helst. När 

spelandet däremot blivit viktigare än familjen och de satsade pengarna är stulna från barnens 

spargrisar så handlar det knappast om ett sunt nöjespelande längre, utan istället om ett 
problemspelande eller t.o.m. spelberoende som håller individens hjärna som gisslan (Binde, 

Svensson, & Tengström, 2013).  

I Sverige beräknas antalet personer med spelproblem uppgå till cirka 2 procent av 

befolkningen över 16 år och det anses numera vara ett stort folkhälsoproblem vilket man 

tidigare underskattat (Folkhälsomyndigheten, 2017c). Med hjälp av en cynisk och aggressiv 

marknadsföring, där flera miljarder kronor per år spenderas på reklam m.m., lyckas 

spelbolagen ständigt med att hitta nya spelare (Folkhälsomyndigheten, 2017a). För att få bukt 

med spelproblemen har nu den svenska regeringen tvingats agera genom att inkludera 
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spelproblem i socialtjänstlagen (Svensk författningssamling, 2001) och hälso- och 

sjukvårdslagen (Svensk författningssamling, 2017) tillsammans med alkohol och droger. 

Detta innebär mer konkret att landsting och kommuner är skyldiga att aktivt förebygga 

spelproblem och även erbjuda hjälp och stöd, till exempel behandling, till personer med 

allvarliga spelproblem (Folkhälsomyndigheten, 2017b). Dessutom har också regeringen 

överlämnat en proposition till riksdagen (Proposition, 2017/18:220) med förslag om en 

omreglering av spelmarknaden, vilket man hoppas kommer underlätta i arbetet med att 

begränsa spelbolagens marknadsföring i Sverige.  

 

 

Spel om pengar 
 

Internationellt är det begreppet gambling som vanligen används för vad vi i Sverige brukar 

kalla spel om pengar. För att förklara vad gambling är använder sig Potenza (2013) av 

definitionen: ”Placing something of value at risk in the hopes of gaining something of greater 

value” (p. 660). Även i Sverige används begreppet gambling ibland, framförallt då i 

forskningssammanhang. Det är dock vanligast att säga spel om pengar i Sverige, vilket också 

därför kommer vara det begrepp som används i denna uppsats. Spel om pengar i Sverige kan 

handla om allt från turspel, till exempel lotto, där endast slumpen avgör till så kallade 

skicklighetsspel, till exempel poker, där spelaren har ett visst inflytande över spelet och sina 

vinstmöjligheter. I Sverige finns det tyvärr få definitioner för spel om pengar men i en 

informationsbroschyr från svenska folkhälsomyndigheten (2016b) definieras spel om pengar 

enligt följande: ”Spel där en satsar pengar, och där slumpen på något sätt är inblandad” (s. 4).   

 

 

Motiv till att spela om pengar 
 

I flertalet studier (Francis, Dowling, Jackson, Christensen, & Wardle, 2015; Neighbors, 

Lostutter, Cronce, & Larimer, 2002) som undersöker varför människor satsar pengar på spel 

beskrivs ett av motiven vara för att det är kul. Detta har då visat sig handla om framförallt att 

spelandet ger underhållning och glädje till individen. Chansen att vinna pengar är ett annat 

ofta förekommande motiv för människors spelande. Trots att vinsten i sig ibland lyfts fram 

som motiverande, pekar ändå resultaten av dessa studier på att det generellt är stora vinster 

snarare än små som motiverar.  

Resultatet från Francis et al. (2015) visar också att spänning många gånger är en 

motiverande faktor för individen, till exempel utifrån att spelandet kopplas samman med 

känslor som pirrighet, upphetsning och ovisshet. Det framgår även att det inte sällan finns 

sociala motiv till att en individ satsar pengar på spel. Detta motiv handlar dock endast om 

sådant spel som utförs i sammanhang där någon form av social interaktion förekommer 

mellan människor, det vill säga att individen använder spelet som social brygga för att 

interagera med andra människor.  

 

 

Motiv till att inte spela om pengar 

 

Forskning visar att människor många gånger även är negativt inställda till spel om pengar. 

Detta framgår i en studie av Rash och McGrath (2016) som beskriver att spel om pengar 

ibland upplevs vara en meningslös och ”korkad” aktivitet som leder till bortkastad tid. Det 

framkommer även att människor ofta avstår spel om pengar dels för att de upplever att detta 
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utsätter dem själva för farliga risker, framförallt för ekonomi och hälsa, dels för att inte riskera 

att utsätta sina anhöriga för onödig oro och påfrestning.  

I en sammanställning av American Psychiatric Association (2013) framgår också att 

individens inställning till sina förluster många gånger kan vara en bra indikator för att avgöra 

om spelandet är sunt eller problematiskt. Detta har gått att se genom hur ett problemspelande 

väldigt ofta tenderar att präglas av jakten på att vinna tillbaka tidigare förluster.   

 

 

Spelberoende  
 

I Sverige finns ett flertal olika begrepp som används för att beskriva problem med spel om 

pengar. Eftersom det finns en del skillnader mellan begreppen både i hur de definieras och 

används blir det därför extra viktigt med tydliga avgränsningar. Binde (2013) menar att det 

framförallt är begreppet spelberoende som bör användas för att beskriva allvarliga 

spelproblem i Sverige.  

För att en person ska klassificeras med den psykiatriska diagnosen spelberoende behöver 

vissa kriterier vara uppfyllda. Enligt diagnoshandboken DSM-5 ska en person uppfylla minst 

fyra av de nio angivna kriterierna för att anses ha ett spelberoende. Bland kriterierna finns 

bland annat: ”Har äventyrat eller förlorat en viktig relation, jobb eller utbildning, eller 

karriärmöjlighet på grund av spel”, ”Har gjort flertalet misslyckade försök med att 

kontrollera, minska, eller sluta spela”, ” Är ofta upptagen med att tänka på spel” och ”Ljuger 

för att dölja omfattningen av spelandet” (American Psychiatric Association, 2013, p. 585).  

I Sverige använder både vården och folkhälsomyndigheten den definition av spelberoende 

som finns formulerad, under impulskontrollstörningar, i diagnossystemet ICD-10 av World 

Health Organisation (Folkhälsomyndigheten, 2016a). I Socialstyrelsens svenska översättning 

(2018) av ICD-10 definieras spelberoende: ”Karakteriseras av frekventa och upprepade 

spelepisoder som dominerar patientens liv på bekostnad av sociala, arbetsmässiga eller 

familjemässiga förpliktelser” (s. 11). Denna svenska översättning kommer också vara 

definitionen som avses med begreppet spelberoende i den här uppsatsen.  

Sedan flera decennier tillbaka i tiden har spelforskare undersökt orsaker till och 

konsekvenser av spelberoende. Det har gjorts utifrån ett stort antal hypoteser och 

frågeställningar med blandade resultat. Nedan följer ett urval kring vad tidigare forskning 

framhävt som riskfaktorer till att utveckla spelberoende samt konsekvenser i samband med 

och efter spelberoende.  

 

 

Sociala riskfaktorer 
 

Det har också kunnat fastställas att individens sociala situation många gånger kan ha stor 

betydelse i att utveckla ett spelberoende. I en studie av Cunningham-Williams et al. (2005) 

framkommer att individens rådande arbetssituation kan ha stor betydelse i utvecklandet. 

Resultatet från studien visar att risken är upp emot fem gånger högre för ofrivilligt arbetslösa 

att utveckla ett spelberoende jämfört med individer som har en arbetssysselsättning.  

Spelforskningen lyfter även fram vissa omständigheter i individens umgänge och sociala 

nätverk som potentiella riskfaktorer till spelberoende. I en tidigare studie av Fortune et al. 

(2005) har det visat sig att mindre umgängen av nära vänner, där alla spelar, många gånger 

tenderar att utveckla ett kollektivt beteende kring spel. Det kollektiva beteendet leder då ofta 

till att både insatser och spelaktivitet bland individerna ökar markant. 

I en studie (Reith & Dobbie, 2011) som undersökt varför människor överhuvudtaget börjar 

spela pekar resultatet på att detta till stor del har och göra med social påverkan från närmaste 
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omgivningen, såsom grupptryck och normalisering av spel. Detta visar sig genom hur 

människors första spelerfarenheter många gånger kan kopplas till deras arbetsplats och 

kollegor. Det har också framkommit att den närmaste familjen ofta har en avgörande roll i om 

en individ börjar spela och utvecklar spelberoende, i synnerhet då även föräldrar, syskon och 

anhöriga spelar.  

Sedan många år tillbaka har spelforskare försökt ta reda på utifall bias, i samband med 

spel, kan vara en bidragande faktor till att utveckla ett spelberoende. Det har gjorts utifrån 

hypotesen att individer som tidigt upplever stora vinster i början av sitt spelande, big-win 

effekten, allt oftare tenderar att bli spelberoende än individer som istället vinner små vinster 

eller ingenting alls. Tidigare experiment (Kassinove & Schare, 2001; Weatherly, Sauter, & 

King, 2004) visar på blandade resultat för hypotesen, vilket gjort att det såhär långt inte gått 

att dra några direkta slutsatser för om det existerar en big-win effekt eller ej. 

Det har även visat sig att aktörer inom spelbranschen många gånger också medvetet 

använder sig av psykologiska knep och manipulation för att det ska uppstå bias hos individen 

som spelar. Detta handlar om att spelen utformas på sådant sätt att spelaren ska få illusioner 

om att hen kan kontrollera utfallet eller att individen upplever sina vinster som skicklighet när 

det egentligen rör sig om tur (Ladouceur & Sévigny, 2005). Därtill visar studier (Gainsbury, 

Delfabbro, & Hing, 2016) på hur individers spelande ofta tenderar att påverkas av att aktörer 

inom spelbranschen använder sig av psykologi genom en aggressiv marknadsföring. Det 

senaste decenniet har detta gått att se i hur förekomsten av spelreklam ökat på internet, sociala 

medier, tv och radio. Med hjälp av erbjudande om gratis bonusar, vinnarhistorier, speltips och 

kändisreklam lyckas spelbolagen ständigt med att nå ut och påverka människor till att spela 

mera. I och med en expanderande spelbransch har det även uttryckts ett behov av att 

undersöka om tillgängligheten av spel kan vara en potentiell riskfaktor, vilket också har visat 

sig vara ett rimligt antagande. En nyare studie av Chóliz (2016) visar på tydliga kopplingar 

mellan ökad speltillgänglighet och spelberoende utifrån att många fler människor sökte hjälp 

för spelberoende efter att internetspel legaliserades på marknaden. 

 

 

Psykologiska konsekvenser 
 

Tidigare forskning (Hodgins, Stea, & Grant, 2011; Jauregui, Urbiola, & Estevez 2016)  har 

visat på en mycket hög samsjuklighet mellan spelberoende och andra psykiska sjukdomar. 

Det framgår att djupa depressioner har visat sig vara tre gånger så vanligt hos individer med 

ett pågående spelberoende jämfört med individer utan problematiken. Det har också gått att se 

tydliga kopplingar mellan spelberoende och olika ångest-, fobi- och tvångssyndrom, vilket då 

ofta har visat sig handla om att individen använder spelandet likt droger och alkohol för att 

döva sina känslor.  

I tidigare utförda experiment av bland annat Petry (2001) har det visat sig att individer med 

spelberoende, allt oftare och fortare, tenderar att avvisa långsamma och långsiktiga belöningar 

än vad människor utan spelberoende gör.  

I en intervjustudie av Reith och Dobbie (2012) framkommer att människor med 
spelberoende ibland uppfattar självet utifrån ett dualistiskt synsätt. Det visar sig genom hur 

dessa individer ofta uttrycker en distinktion mellan den person de egentligen anser att de är 

och det beteende de visar upp i samband med spelandet. Detta beskrivs framförallt utgå från 

att individerna känner sig styrda av yttre krafter i samband med spelandet och att de ibland 

även upplever sig vara utanför sin egen kropp och/eller främmande inför sitt eget beteende. 
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Positiva konsekvenser för den rehabiliterade individen 
 

I en studie av Hodgins och el-Guebaly (2000) som jämförde rehabiliterade individer med 

aktivt spelberoende framkom det att de med tidigare spelberoende upplevde färre negativa 

händelser i livet. Därtill visade det sig även många gånger att de också upplevde fler positiva 

händelser i livet än individerna med spelberoende. Detta förklarades huvudsakligen genom 

frånvaron av själva spelberoendet vilket naturligt resulterade i färre negativa händelser. Men 

det ansågs också handla om att individens kamp mot spelberoendet bidragit till ökad 

självkontroll, återvunnen stolthet och större självkänsla vilket främjat för en positivare tillvaro 

för individen. 
Från behandlingshåll betonas många gånger vikten av att ge individer med spelberoende 

olika möjligheter till att få berätta sin livshistoria, tex. genom grupper som Gamblers 

Anonymous. Denna inställning stärks också av hur det i undersökningar framkommit att 

individer med tidigare beroende ofta beskriver att just berättandet varit en viktig del i 

rehabiliteringsprocessen (Ladouceur et al., 2003). Det framkommer även i en studie av Nuske 

och Hing (2013) att berättandet visat sig vara till nytta för individerna då det gav ökad 

förståelse och nya strategier inför beroendet. Därtill har det även gynnat individen i processen 

att så småningom kunna gå vidare efter beroendet. Berättandet har då haft en terapeutisk 

funktion för individen i att slutligen erkänna och förlåta sig själv för det tidigare beroendet, 

vilket framförallt skett genom att visa öppenhet om sin spelproblematik för andra människor.  

 

 

Positiva konsekvenser av tillfrisknandet för tillvaron 
 

Spelberoende visar sig inte sällan också resultera i både frivilliga och ofrivilliga förändringar 

för den drabbade individens livsmiljö. Detta märks i hur spelberoende på olika sätt bidrar till 

att relationer skapas, återskapas, avslutas och utvecklas. Resultat från spelforskning visar 

också på att förändringarna inte alltid blir till det sämre utan även till det bättre. I en studie av 

Reith och Dobbie (2012) framhävs hur individerna upplevde att deras tidigare spelberoende 

varit en bidragande hjälp till att vissa relationer skapats. Det handlade då om att de träffat nya 

vänner genom behandlingen eller hittat vänner genom nya intressen som uppstått efter 

beroendet avslutats.  

Det har även visat sig att tillfrisknandet leder till att flertalet destruktiva relationer, som 

under en längre tid påverkat individen negativt, tenderar att upphöra. En annan konsekvens av 

tidigare spelberoende är att det bidrar till att individen lämnar en negativ miljö bakom sig. Det 

kan handla om att personen hittar ett nytt arbete, byter bostad eller börjar umgås i en ny miljö 

(Hodgins & el-Guebaly, 2000).  

 

 

Negativa konsekvenser av spelberoende  
 

I en tidigare studie (Berg & Kühlhorn, 1994) framkommer att spelberoende ofta resulterar i 
flertalet negativa konsekvenser för individen och dennes omgivning. En av de vanligaste 

negativa konsekvenserna av spelberoende beskrivs ofta vara kopplat till ekonomin och 

framträder särskilt som svårigheter med att betala för hyra och mat och genom stora skulder. 

Därtill framgår att människors spelberoende många gånger även tenderar att drabba andra, 

inte minst som flertalet ekonomiska konsekvenser för familj, vänner och anhöriga. Detta har 

gått att se i hur anhöriga många gånger skuldsätter sig hos banken, säljer bostaden eller 

pantsätter värdefulla saker för att hjälpa till med skulder efter spelberoendet. Det har dock 

visat sig att konsekvenserna många gånger också är påtvingade av individen, till exempel 
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genom att hen förfalskat lån i partnerns namn, stulit pengar ur vännens plånbok eller sålt 

värdefulla saker som tillhör anhöriga. Många individer upplever även att deras spelberoende 

har lett till olika slags problem i relationer med andra människor och att orsakerna till dessa 

problem ofta bottnar i konflikter kring skulder, stölder och andra lögner relaterat till 

spelberoendet (Subramaniam, Chong, Satghare, Browning, & Thomas, 2017). Spelberoende 

drabbar också många gånger relationer negativt utifrån att individen prioriterar spelandet före 

annat. I de fallen har det då ofta visat sig handla om konflikter som rör ansvar i hemmet, 

anhöriga som känner sig försummade, förlorat förtroende och svek (Li, Browne, Rawat, 

Langham, & Rockloff, 2017). 

 

 

Den här studien 
 

Ovanstående genomgång av den tidigare forskningen om spelmotiv, spelvanor och 

spelberoende har visat att det saknas kunskap om människors uppfattningar och attityder till 

spel om pengar. Det framgår också att kunskap saknas kring utvecklingsprocessen och 

förloppet av spelberoende, inte minst utifrån bristande kunskaper kring både orsaker till 

uppkomsten, hur spelberoende fortlöper och konsekvenser i efterhand. Därför är det 

övergripande syftet med den här studien att undersöka människors upplevelser och 

erfarenheter av spel om pengar, samt att undersöka effekterna av spelberoende på individers 

livssituation över tid. Förhoppningen är att få större kunskap kring både orsaker till och 

konsekvenser av spelberoende, och därtill få ökad insikt i hur människors upplevelser och 

erfarenheter av spel om pengar påverkar deras spelvanor och attityder till att spela om pengar. 

För att få ett bredare perspektiv på ämnet från flera urvalsgrupper undersöks detta i tre 

delstudier, vilket är tänkt att bidra med fler infallsvinklar och underlätta förståelsen inför det 

relativt outforskade ämnet spel.   

 

 

Delstudie 1 

 

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med Delstudie 1 är att undersöka högskolestudenters upplevelser och erfarenheter av 

spel om pengar. Mer precist undersöks följande frågeställning: Vilka upplevelser och 

erfarenheter har högskolestudenter av spel om pengar?  

 

 

Metod 
 

 

Deltagare  
 

Delstudie 1 bestod av 29 deltagare som svarade på en enkät. Urvalet utgjordes av 

psykologistudenter på en högskola i Mellansverige. För att hitta deltagare till delstudien 

användes ett målinriktat urval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att välja ut relevanta 

deltagare för de aktuella forskningsfrågorna i delstudien. Majoriteten av deltagarna låg inom 

åldersspannet 20–25 år och åtta av deltagarna var män. Fjorton av deltagarna berättade om 

upplevelser av någon annans spelande. Nio av deltagarna berättade om erfarenheter angående 
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sig själva och spel om pengar. Fyra av deltagarna berättade istället om sina känslor och tankar 

kring spel om pengar. Två av deltagarna förklarade att de saknade både erfarenheter, tankar 

och känslor kring spel om pengar. Tre externa bortfall förekom där tre av deltagarna valde att 

lämna in enkäten obesvarad. Inga interna bortfall förekom. Deltagarna fick ingen ersättning 

för att medverka.  

 

 

Material och procedur 
 

Enkäten bestod av en öppen fråga som hade formulerats enligt följande: ”Har du eller någon 

du känner/är bekant med/känner till spelat om pengar? Berätta gärna så detaljerat som möjligt 

om dina erfarenheter av detta. Det finns inget rätt eller fel. Du kan t.ex. berätta om händelser, 

tankar, känslor, vad som hände innan, vilka som var inblandade, konsekvenser och så vidare”. 

Enkäten och missivbrevet bestod av två sammanhäftade pappersark. 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer omfattades missivbrevet 

av information om syftet med delstudien, kriteriet för att få delta samt om enkäten som skulle 

besvaras. Sedan förklarades att deltagandet var frivilligt och att deltagarna närsomhelst kunde 

avbryta sin medverkan. Slutligen informerades om att deltagandet, med hjälp av medskickat 

kuvert, var anonymt och att det insamlade materialet endast skulle komma att användas i den 

aktuella studien. 

Deltagarna söktes upp i en föreläsningssal på en högskola och en kort muntlig presentation 

av delstudien gjordes till en början. Enkät, missivbrev samt ett kuvert delades sedan ut till 

varje person som ville delta, vilket var samtliga närvarande på platsen. Därefter informerades 

deltagarna om att de fick cirka 15 minuter på sig att besvara enkäten och att enkäten skulle 

läggas i det medskickade kuvertet innan inlämning. Deltagarna valde på egen hand vilka 

upplevelser och erfarenheter av spel om pengar som de berättade om. När cirka 15 minuter 

hade gått samlades kuverten in. Slutligen informerades om möjligheten att senare kunna läsa 

den färdiga uppsatsen och deltagarna tackades för sin medverkan.  

 

 

Databearbetning 

 

Berättelserna skiljde sig både i hur detaljerade de var och vad de handlade om. En del av 

deltagarna berättade om upplevelser kring familj, vänner eller bekantas spelande medan vissa 

av deltagarna istället berättade om erfarenheter angående sig själva och spel om pengar. 

Svaren skiljde sig också mellan att handla om allt från känslor, tankar och åsikter till specifika 

platser eller händelser. Berättelserna var i genomsnitt 106 ord vardera och av deltagarna var 

det endast två som helt saknade erfarenheter att berätta om rörande spel om pengar.   

Efter att samtliga svar samlats in överfördes sedan allt material ordagrant till ett dokument 

på en lösenordskyddad dator. Sedan meningskoncentrerades varje svar och sådant som 

upprepningar, kvantitativa angivelser och annat irrelevant för delstudiens syfte togs bort. 

Detta gjordes med utgångspunkt i Kvale och Brinkmans (2014) beskrivning av 

meningskoncentrering och hur detta syftar till att omformulera deltagarens yttranden i endast 

några ord. När var och en av berättelserna genomgått ovanstående process fortsatte därefter 

analysen med att kategorisera och urskilja de meningsenheter som ansågs mest relevanta för 

delstudiens syfte.  
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Resultat 
 

En kvantifiering av förekomsten av meningsenheter resulterade i att åtta subteman kunde 

urskiljas och sammanställas i ett av temana, positiv/neutral/negativ, för att besvara 

frågeställningen: ”Vilka upplevelser och erfarenheter har högskolestudenter av spel om 

pengar?” (se Tabell 1).   

 

 

Tabell 1 

Teman och subteman i deltagarnas svar 

Tema Subtema Andel berättelser som 

innehåll subtemana i procent 

Positiva upplevelser Vinst 58 

 Nöje 

 

50 

Negativa upplevelser Förlust 54 

 Spelberoende 54 

 Sociala problem 50 

 Spelskulder 39 

 Ointressant 

 

35 

Neutrala upplevelser Kontroll 

 

31 

 

 

 

Positiva upplevelser 

 

     Vinst. I många av berättelserna framställdes vinst som en betydande faktor i spel om 

pengar. Flera av deltagarna beskrev även vinsten som drivande och direkt avgörande för spel 

om pengar. För en av deltagarna var dock inte det viktigaste att vinna mycket, utan istället var 

det själva vinsten i sig som betydde något: ”Jag blev mest glad över att vinna, det spelade inte 

så stor roll att det bara var en småsumma.” 

Nöje. I många av berättelserna uttrycktes att det var syftet med spelandet som avgjorde 

huruvida det skulle betraktas som ett nöje eller ej. Det visade sig framförallt vara spänningen 

och ovissheten som gjorde spel om pengar till ett nöje. För de flesta var det dock även av vikt 

att spelandet skedde tillsammans med familj och vänner för att det skulle anses som ett nöje: 

”Det har blivit en sorts tradition som utspelar sig år efter år. Det medför att familjen samlas 

och spelar tillsammans, så det är en rolig grej.” 

 

Negativa upplevelser 

 

     Förlust. Även förlust ansågs många gånger vara en central del i spel om pengar. I några 

berättelser framställdes förlusten i spel om pengar som motiverande och meningsskapande, 

men generellt lyftes den ändå fram som något negativt: ”Men oftast vägrar han att erkänna sin 

förlust trots att pengarna han satsat är borta.”  

Spelberoende. I samtliga berättelser som spelberoende framkom beskrevs detta som något 

mycket negativt och farligt. Flertalet deltagare ansåg att spelberoende borde klassas som en 

sjukdom. Några deltagare uttryckte även att spelberoende kunde vara orsak till att en person 
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tar sitt liv: ”Trots att hen har uttryckt ett mycket starkt beroende för spelet och är väl 

medveten om hur farligt det är så kan hen inte sluta spela.”  

Sociala problem. Flera av deltagarna berättade om hur deras eller någon annans spelande 

ofta lett till konflikter och bråk. I några berättelser framkom att spel om pengar hade resulterat 

i hot om avsked från jobbet och/eller vräkning från bostaden för någon: ”Hennes chef hade 

hotat med sparken och även en kollega hade fått problem på grund av hennes spelande. Nu 

visste även hennes familj och konflikten var ett faktum.”  

Spelskulder. Flera av deltagarna berättade om erfarenheter av hur spel om pengar hade 

resulterat i spelskulder för dem själva eller någon annan. En del av deltagarna kände till någon 

som hade tagit sms-lån för att kunna spela och några av deltagarna hade också själva lånat 

pengar till spel. Flera deltagare kände även till någon som hamnat i skuld hos kronofogden till 

följd av spel om pengar: ”Hennes make har lånat stora summor pengar till casinot och är 

därför nu hos kronofogden. De har försökt betala av hans skulder men det är inte möjligt.” 

Ointressant. Några av deltagarna beskrev att de varken spelade om pengar eller kände sig 

berörda av det. Spel om pengar ansågs också ibland vara en meningslös aktivitet som saknade 

både syfte och annan stimulans: ”Spel om pengar berör mig inte alls faktiskt. Jag har aldrig 

spelat om pengar och har inte heller tänkt att göra det i framtiden.”  

 

Neutrala upplevelser 

 

      Kontroll. I en del av berättelserna framkom kontroll, vilket huvudsakligen handlade om att 

påverka spel om pengar genom att kolla statistik, räkna kort och kalkylera vinstchanser. Det 

visade sig dock även att kontrollen ibland handlade om att ta kontroll över sitt eller någon 

annans spelande: ”Han kunde sitta i timmar och förbereda inför ett spel och trodde nog att han 

hade mer kontroll än vad som var fallet.” 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med Delstudie 1 var att undersöka högskolestudenters upplevelser och erfarenheter av 

spel om pengar. Resultatet visade på framförallt negativa upplevelser av spel om pengar bland 

deltagarna. Detta framkom inte minst genom att endast två av de åtta temana som kunde 

urskiljas var genomgående positiva. De övriga sex temana utgjordes visserligen i några fall av 

både negativa och positiva upplevelser, men av innehållet att döma bedöms ändå majoriteten 

vara negativt betonade.   

Ett av de vanligaste motiven till att människor spelar om pengar visar sig enligt en studie 

av Francis et al. (2015) vara för chansen att vinna mycket pengar. Detta bekräftas även i en 

studie av Neighbors et al. (2002) som därtill lyfter fram ytterligare motiv till spel utifrån att 

det anses kul, ge spänning och bidra till socialt umgänge. I likhet med dessa resultat framgick 

även i Delstudie 1 att deltagarna upplevde vinsten som en viktig och drivande faktor i spel, 

dock med skillnaden att vinstens storlek inte verkade vara av någon större betydelse.  

Det visar sig också att deltagarna i Delstudie 1 många gånger upplevde spel om pengar 
som ett nöje. Detta resultat kan till stor del tänkas vara av liknande innebörd som det resultat 

Neigbors et al. (2002) tidigare uppvisat. Däremot framgick att deltagarna i Delstudie 1 snarare 

tycktes uppleva att helheten av spänning och umgänge tillsammans utgjorde nöjet än var och 

en för sig.  

Rash och McGrath (2016) framhåller att en vanlig anledning till varför människor avstår 

från att spela om pengar är för att de anser det vara bortkastad tid på något meningslöst. Detta 

kan också tänkas förklaras i hur deltagarna i Delstudie 1 beskrev att de inte berördes av spel 

om pengar. Rash och McGrath resultat pekar även på att människor inte spelar eftersom de 
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uppfattar detta som ”korkat”, vilket kan tänkas ha en rimlig förklaring i hur deltagarna i 

Delstudie 1 upplevde spel som ointressant eftersom det saknade syfte och mening. Men det 

finns också anledning att tro att motivet till att avstå spel utifrån att det var ”korkat” kan ha 

uppstått till följd av tidigare negativa erfarenheter av spel om pengar, likt de erfarenheter som 

framgick av temat problem i Delstudie 1. Om en individs spelande upplevs ha orsakat onödiga 

bråk och konflikter i en relation är det inte omöjligt att den andra parten kan tänkas uppfatta 

spelandet som både en meningslös och ”korkad” aktivitet.  

  Resultatet från Delstudie 1 visade att det inte heller är helt otänkbart att några av 

deltagarna själva har en problematisk syn på spel om pengar. Antagandet baseras framförallt i 

hur vissa av deltagarna beskriver förluster som motiverande, vilket på många sätt kan tänkas 

vara likt ett spelbeteende där individen jagar tidigare förluster. American Psychiatric 

Association (2013) beskriver att just jakt på tidigare förluster är en tydlig signal på 

förekomsten av ett problematiskt spelande och/eller spelberoende. 

Deltagarna i Delstudie 1 berättade också om erfarenheter av hur de eller någon annan 

försökt eller lyckats påverka spelandet genom att utöva kontroll. Detta handlade om att anse 

sig ha kunnat påverka vinstchansen genom att räkna kort, vilket visserligen skulle kunna vara 

fallet. Det är dock troligare att detta snarare handlar om att spelandet orsakat bias hos 

individen, vilket uppkommit av att spelet utformats på ett sådant sätt att ge falska illusioner 

om skicklighet (Ladouceur & Sevigny, 2005).  

 

 

Delstudie 2 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med Delstudie 2 var att undersöka hur personer som tidigare varit spelberoende, men 

som nu är spelfria, upplever effekterna av spelberoendet på deras livssituation över tid.  Mer 

precist undersöktes följande tre frågeställningar: (1) Vad ledde fram till spelberoendet? 2) Hur 

upplevdes spelberoendet? (3) Vilka konsekvenser hade spelberoendet? 

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

Delstudie 2 bestod av två deltagare som svarade på frågor i varsin semistrukturerad intervju. 

Urvalet utgjordes av personer som tidigare i livet varit spelberoende men som numera varit 

spelfria sedan minst ett år. För att hitta deltagare till delstudien som uppfyllde kriterierna 

användes ett målinriktat urval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att välja ut relevanta 

deltagare för de aktuella forskningsfrågorna i delstudien. Genom kontakt inom 

missbruksvården hittades deltagarna, båda heltidsarbetande män strax över 30 år, som var 

bosatta i två olika städer i Mellansverige. Deltagare 1 hade varit spelberoende i 10 år, men 

numera beroendefri sedan 3 år. Deltagare 2 hade varit spelberoende i 7 år, men numera 

beroendefri sedan 1,5 år. Deltagarna fick ingen ersättning för att medverka. 
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Material och procedur 
 

Intervjuguiden utformades utifrån undersökarens egna tankar och reflektioner och bestod av 

tre delar, där varje del motsvarade en tidsperiod i livet. I Del 1 ställdes frågor om perioden i 

livet innan spelberoendet uppstod, i Del 2 behandlades perioden i livet då spelberoendet var 

aktivt och i Del 3 undersöktes perioden i livet efter att spelberoendet hade upphört. Under 

samtliga delar ställdes frågor kring flertalet områden och aspekter som generellt har stor 

betydelse i människors liv. Totalt innehöll intervjuguiden 22 förberedda stödfrågor och när 

det kändes relevant ställdes följdfrågor på dessa till respondenten. Exempel på frågor var: 

”Hur upplever du din familjesituation innan spelberoendet” och ”Vad hade du för uppfattning 

kring pengar och framgång under pågående spelberoende”.  Intervjuerna dokumenterades med 

hjälp av ljudinspelare på en mobiltelefon samt stödanteckningar med hjälp av papper och 

penna. 

Till en början kontaktades en bekant, anställd inom missbruksvården, som accepterade att 

hjälpa till med att hitta deltagare. Därefter mailades ett missivbrev över som kontakten kunde 

dela ut till potentiella deltagare. Missivbrevet utformades enligt Vetenskapsrådets (2017) 

forskningsetiska riktlinjer och inleddes med en presentation som därefter följdes av 

information kring syftet med delstudien, kriteriet för att få delta samt en kortfattad 

redogörelse för kommande intervjuförlopp. Efter det förklarades att deltagandet skulle omges 

av största möjliga konfidentialitet samt att materialet endast skulle komma att användas i den 

aktuella studien. Slutligen informerades om rätten att avstå frågor och/eller möjligheten att 

helt avbryta sin medverkan närsomhelst under pågående studie.  

Båda deltagarna intervjuades i sina respektive hem på en avtalad tid. Intervjuerna varade i 

cirka 60 minuter vardera där varje frågeställning tillägnades cirka 20 minuter av denna tid. I 

samband med att intervjuerna skulle utföras informerades återigen deltagarna om de 

forskningsetiska riktlinjer som omgärdade studien.  

Efter att intervjun avslutats tillfrågades deltagarna om hur frågorna upplevts för att på så 

sätt säkerställa att allt kändes ok. Därefter tackades deltagarna för sin medverkan och 

informerades om var uppsatsen som helhet sedan skulle gå att ta del av. Cirka en vecka efter 

intervjun kontaktades deltagarna återigen via telefon för att säkerställa att inga komplikationer 

uppstått till följd av intervjun.  

 

 

Databearbetning 

 

Ljudmaterialet från intervjuerna transkriberades därefter ordagrant till ett textdokument på en 

lösenordskyddad dator som blev totalt 24 A4-sidor långt. När materialet lästs igenom 

påbörjades meningskoncentrering där upprepningar, kvantitativa angivelser och irrelevanta 

utsvävningar för frågeställningarna togs bort. Med utgångspunkt i Kvale och Brinkmans 

(2014) beskrivning genomfördes sedan kodning av återstående text, genom att använda 

överstrykningspennor, för att på så sätt identifiera nyckelord för respektive frågeställning. 

Sedan sammanfogades nyckelord med matchande färgkod och kategoriserades därefter i 

teman. När temana granskats kunde slutligen 13 huvudteman urskiljas och sammanställas för 

att besvara de tre frågeställningarna. 

 

 

Resultat 
 

Deltagarnas upplevelser av sin livssituation innan spelberoendet undersöktes utifrån 

frågeställningen: ”Vad ledde fram till spelberoendet?” vilket visat på följande teman:  
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Orealistiska målsättningar. Båda deltagarna berättade om hur de tidigare ofta saknat en 

plan för att nå mål i livet. De målsättningar som fanns hade nästan alltid varit både för stora 

och för snabba. Genom spelandet öppnades en värld för snabba lösningar, vilket enligt 

deltagarna kan ha bidragit till beroendet: ”Min prioritet har snarare handlat om karriärmässiga 

mål, som att hitta mitt drömjobb. Det fanns dock inte i tankarna hur jag skulle ta mig dit och i 

efterhand kan jag se att målsättningarna varit både orimliga och orealistiska.”  

Spelförsköningar. Deltagarna introducerades för spel om pengar genom familj, vänner och 

arbetskollegor som berättade om hur kul och lätt det var. Berättelserna var ofta storartade och 

att spela med stora insatser blev snabbt normaliserat. Deltagarna berättade också om hur de 

ganska omgående efter första vinsten känt sig skickliga. 

 Dysfunktionella vänskapsrelationer. I början spelade ofta deltagarna ihop med vänner och 

bekanta. Spelet blev ett sätt att umgås och de träffades ofta i stora sällskap för att spela 

tillsammans. Flera gånger eskalerade spelandet genom att de triggade varandra att satsa stora 

summor pengar: ”Den umgängeskretsen bestod av fantastiska killar och kompisar, men vi var 

verkligen inte bra för varandra ur spelberoendesynpunkt.” 

 Negativ tillvaro. För en av deltagarna var spelet till en början ett tidsfördriv eftersom 

arbetslösheten hade gjort honom uttråkad. För den andra deltagaren upplevdes istället en 

specifik arbetsplats ha varit orsaken till spelandet. Deltagaren berättade att han hade använt 

spelandet som lindring för sitt dåliga mående vilket arbetet orsakade: ”Arbetet jag hela tiden 

återgick till hade negativ inverkan på mitt liv, och det är klart att det kan ha medfört att 

beroendet tog fart.”  

 

Deltagarnas upplevelser av sin livssituation under pågående spelberoende undersöktes utifrån 

frågeställningen: ”Hur upplevdes spelberoendet?” vilket visat på följande teman:  

Fixering vid spel och pengar. Deltagarna berättade om att de i samband med sitt 

spelberoende ofta hade kunnat sitta och spela hela dagar i sträck. Motivet hade då uteslutande 

varit att spela för att vinna mer pengar. Deltagarna ansåg sig ofta även ha känt sig distraherade 

och frånvarande i sammanhang utanför spelandet eftersom de istället haft tankarna på spel, 

pengar och vinster: ”Jag umgicks även med andra vänner som inte spelade, men då var det 

som att huvudet hela tiden var någon annanstans. Alltså på spelet.” 

 Tankefällor. I intervjuerna framkom att flertalet tankefällor hade drabbat deltagarna under 

deras spelberoende.  I samband med detta hade deltagarnas vanligtvis goda omdöme och 

förnuft blivit som satt ur funktion. Tankefällorna beskrevs till stor del handla om felaktiga 

uppfattningar kring pengar och dess värde, men även utifrån att försöka använda spel om 

pengar som lösning på problem i vardagen: ”Fick för mig att jag inte hade tillräckligt med 

pengar för att köpa en kamera till resan, vilket jag egentligen hade. Bestämde mig för att spela 

bara en gång till, vilket slutade med att jag spelade bort halva resekapitalet.” 

 Erkännande. Deltagarna hade spelat överdrivet under en längre tid innan de uppfattade 

detta som ett problem. Därefter hade det sedan dröjt ytterligare några år innan de för första 

gången öppnade upp sig om spelandets negativa sidor för anhöriga. Berättandet hade också 

blivit ett eget erkännande inför beroendet och ett steg i att söka professionell hjälp. 

 Återfall. Efter en tid som spelfria återföll deltagarna i sitt spelberoende igen. Detta 

förklarades bero på att långsiktiga målsättningar och planering i vardagen återigen ersatts av 

korta och snabba lösningar. Deltagarna ansåg även att det berodde på att de inte brutit helt 

med alla negativa delar i livet, såsom arbetsplats och osunda relationer: ”Nu hade jag nått 

målet att ta mig till London och bo där, men därefter saknade jag målsättningar igen. Mina 

sparpengar hade nästan tagit slut och jag började snart spela igen.” 

 Acceptans. Deltagarna upplevde att det var mycket tack vare acceptans och förståelse inför 

beroendeproblematiken som de tillslut lyckades frigöra sig från spelandet. Detta handlade om 

att vara helt öppen med beroendet inför omgivningen och att träffa andra människor med 
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spelberoende. Det handlade också om att förstå betydelsen av långsiktiga mål och att 

acceptera sina sårbarheter för pengar och spel: ”Mitt beroende blev egentligen inte helt 

verkligt förrän jag fysiskt fick möta andra spelberoende människor på en mottagning. Först då 

började jag inse att problemet faktiskt var min inställning till livet och inte massa annat.”   

 

Deltagarnas upplevelser av sin livssituation efter spelberoendet undersöktes utifrån 

frågeställningen: ”Vilka konsekvenser hade spelberoendet?” vilket visat på följande teman:  

Påverkade relationer. Deltagarna beskrev hur många av deras relationer med andra 

människor förändrats efter spelberoendet. Detta visade sig genom att vissa relationer 

avslutades helt medan några andra tillkom genom nya arbetskollegor och grannar. Därtill 

framkom att deltagarna också hade stärkt banden med vissa tidigare relationer.  

Förändring av tillvaron. Spelberoendet resulterade i flertalet förändringar i deltagarnas 

livsmiljöer, bland annat genom att de började på nya arbetsplatser och flyttade till ny bostad. 

Vissa förändringar skedde också genom att deltagarna slutade spendera tid i vissa miljöer, 

såväl som att de upptäckte nya miljöer. Detta berodde på att deltagarna hade börjat engagera 

sig i andra saker och upptäckte nya intressen: ”Genom behandlingen lärde jag mig att ta 

kontrollen över livet själv och såg också vikten av att bryta med negativa bitar, exempelvis 

det negativa arbetet som förföljt mig.” 

Negativa tankar. Deltagarna berättade också om hur de reflekterat en del över sitt beroende 

i efterhand. Detta hade ibland lett till att en del negativa tankar dykt upp utifrån att deltagarna 

känt sig utnyttjade och lurade av människor och företag. Tankarna utgjordes ofta också av en 

rädsla för återfall och övergick ibland även till grubblande kring vad beroendet orsakat och 

förstört: ”Det är klart att det finns ett visst hat mot spelbolag utifrån hur det arbetar. Även om 

det största ansvaret och skulden ligger på mig själv så har ju ändå spelbolagen också en stor 

del i beroendet.” 

Ökad självinsikt. För att bli fri från beroendet hade deltagarna känt sig tvungna att 

rannsaka sig själva och sitt liv på alla möjliga sätt. Detta hade så småningom resulterat i ökad 

självinsikt och mer förståelse både inför deras styrkor och sårbarheter. En av deltagarna 

beskrev det hela som att: ”Bryta ihop, bygga upp och sedan komma igen”.     

 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med Delstudie 2 var att undersöka hur människor med tidigare spelberoende upplever 

att detta har påverkat deras livssituation över tid. Förhoppningen var dels att kunna visa på 

specifika orsaker till att spelberoendet uppkom, dels att uppmärksamma de konsekvenser som 

spelberoendet fick för individen både under tiden det pågick och i efterhand. 

Deltagarna i Delstudie 2 upplevde att deras tidigare vardag, innan spelberoendet, generellt 

handlat om korta och snabba målsättningar framför långsiktiga. Upplevelserna kan på flertalet 

sätt tänkas vara synonyma med Petrys (2001) beskrivningar av hur individer med 

spelberoende ofta tenderar att avvisa långsamma belöningar framför snabba. Att deltagarna 

inte satsade på långsiktiga mål skulle då utifrån Petrys resonemang kunna handla om att de 
upplevde målet likt en belöning och därför på liknande sätt avvisade detta eftersom det var för 

långt fram i tiden. 

I Delstudie 2 framkom det att deltagarna ofta hade umgåtts genom spelandet med nära 

vänner och att detta inte sällan resulterade i att de eggade varandra till att satsa mer pengar. 

Detta liknar resultatet från en studie av Fortune et al. (2005) som visade att vänner som spelar 

ihop ofta påverkar varandras spelande. I detta kan en del av förklaringen till deltagarnas 

spelberoende finnas i att spelandet har eskalerat genom att de påverkats av grupptryck från 

närmaste omgivningen (Reith, & Dobbie, 2011). Det kan även tänkas att deltagarna och deras 
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vänner hade utvecklat en gemensam mentalitet kring spel om pengar, likt det kollektiva 

spelbeteende som Fortune et al. beskriver, vilket också det kan ha bidragit till att insatserna 

och spelandet ökat.  

I Delstudie 2 visade det sig att en av deltagarna var arbetslös och den andra deltagaren 

vantrivdes på sin arbetsplats. I en studie av Cunningham-Williams et al. (2005) framgår att 

just individens rådande arbetssituation kan vara en potentiell riskfaktor för att utveckla 

spelberoende. Det framgår inte minst av hur Cunningham-Williams et al. visat att arbetslösa 

har högre risk i att utveckla spelberoende jämfört med människor med arbetssysselsättning. 

Utifrån att deltagarna i Delstudie 2 upplevde sin arbetssituation som allt annat än bra skulle 

det därför också kunna tänkas att detta resultatet i viss mån stödjer Cunningham-Williams et 

al. resultat.   

Ett av kriterierna för spelberoende är enligt diagnoshandboken DSM-5 att individen ”ofta 

är upptagen med att tänka på spel” (American Psychiatric Association, 2013, p. 585). Detta 

kriteriet kan på många sätt uppfattas likna de fixeringar som deltagarna beskrev i Delstudie 2, 

inte minst utifrån att tankarna på spel ofta gjorde deltagarna distraherade i andra 

sammanhang. Det finns även skäl till att misstänka att fixeringar av att vinna pengar kan ha 

uppstått genom någon form av bias hos deltagarna. Detta kan tänkas handla om att deltagarna 

vunnit mycket pengar i början och att en så kallad big-win effekt uppstått, vilket Weatherly et 

al. (2004) menar kan vara en bidragande orsak till att utveckla ett spelberoende.   

I Delstudie 2 framkom att deltagarna upplevt olika tankefällor under spelberoendet bland 

annat kring värdet av pengar. I en studie av Gainsbury et al. (2016) framkommer det att 

spelbranschen ofta använder en aggressiv marknadsföring med reklam, erbjudanden och 

vinnarhistorier i syfte att påverka människors spelande.  Att tankefällor uppstått i deltagarnas 

spelberoende skulle kunna ha en rimlig förklaring i att deltagarna påverkats av just den 

aggressiv marknadsföring och reklam som Gainsbury et al. beskriver. 

Det framkommer även att deltagarna upplevt hur spelberoendet avtagit i takt med att 

erkännande och acceptans växt fram inför beroendet. Förändringen upplevdes framförallt ha 

skett genom att de berättat för anhöriga och att de sökt professionell hjälp. Detta kan på flera 

sätt anses vara en rimlig förklaring till att de tillslut lyckades frigöra sig, inte minst utifrån hur 

Ladouceur et al. (2003) visat på just att berättandet ofta är en viktig kugge i rehabiliteringen 

av ett beroende.  

Trots att deltagarna på många olika sätt fick hjälp med att förebygga sitt spelande började 

de ändå spela igen, vilket framgår av temat återfall. Detta upplevdes generellt som en stor 

besvikelse och ansågs ha orsakats av att livet återgått i gamla negativa mönster och att 

vardagen återigen byggde på korta och snabba lösningar igen. Ett skäl till att deltagarna 

återgått till gamla vanor igen kan tänkas vara för alla de eventuella svårigheter som kan antas 

finnas i att återanpassa sig till en vanlig vardag igen, såsom skulder och konflikter med 

människor som i efterhand kan ha orsakat hinder i vardagen (Berg & Kühlhorn, 1994; 

Subramaniam et al., 2017). Det kan också handla om flertalet andra orsaker som att deltagarna 

försökt jaga ifatt sina tidigare förluster (American Psychiatric Association, 2013), eller utifrån 

hur deltagarna beskrev att de inte helt brutit med alla negativa delar i livet. Det skulle kunna 

betyda att de återigen börjat umgås med tidigare spelvänner och på så sätt börjat spela igen på 

grund av påverkan genom grupptryck och/eller kollektivt spelbeteende (Fortune et al., 2005; 

Reith & Dobbie, 2011). 

I Delstudie 2 framkom det att både negativa och positiva konsekvenser kan komma av ett 

spelberoende. Detta framgår i synnerhet av hur deltagarna upplevde att relationer med andra 

människor förändrats, tillkommit eller upphört. Det visade sig även att spelberoendet ofta 

bidragit till en förändrad tillvaro på olika sätt, som att deltagarna bytt jobb, flyttat eller slutat 

umgås i vissa miljöer. En anledning till detta skulle kunna tänkas vara att spelberoendet på 

olika sätt påverkat både relationer och tillvaro negativt och att någon annan person därför tagit 
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ett beslut som lett till förändringar, till exempel att avsluta ett förhållande (Li et al., 2017; 

Subramaniam et al., 2017). Det kan också antas bero på att deltagarna gjort medvetna val 

genom att avsluta vissa destruktiva relationer och bytt arbetsplats, eller att deltagarna upplevt 

många positiva konsekvenser eftersom att de hittat nya aktiviteter och skapat nya relationer 

efter att spelberoendet avslutats (Hodgins & el-Guebaly, 2000; Reith & Dobbie, 2012).  

 

 

Delstudie 3 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med Delstudie 3 var att undersöka hur behandlingsterapeuter upplever effekterna av 

spelberoende på deras patienters livssituation över tid. Mer precis kommer följande tre 

frågeställningar att undersökas: (1) Vad ledde fram till patienternas spelberoende? (2) Hur 

upplevs patienternas spelberoende? (3) Vilka konsekvenser har spelberoende för patienterna? 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare  
 

Delstudie 3 bestod av två deltagare som svarade på frågor i varsin semistrukturerad intervju. 

Urvalet utgjordes av samtalsterapeuter som arbetar med att hjälpa människor att bli fria från 

sitt spelberoende. För att hitta deltagare till delstudien som uppfyllde kriterierna användes ett 

målinriktat urval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att välja ut relevanta deltagare för de 

aktuella forskningsfrågorna i delstudien. Genom kontakt med missbruksvården hittades 

deltagarna som båda var kvinnor i övre medelåldern, bosatta i två olika städer i 

Mellansverige. Deltagare 1 hade över 20 års erfarenhet inom missbruksvården och hade 

arbetat med just spelberoendebehandling under de senaste åtta åren. Deltagare 2 hade över 30 

års erfarenhet inom missbruksvården och hade arbetat med just spelberoendebehandling under 

de senaste 12 åren. Deltagarna fick ingen ersättning för att medverka.    

 

Material och procedur 
 

Intervjuguiden utformades utifrån undersökarens egna tankar och reflektioner och bestod av 

tre delar, där varje del motsvarade en tidsperiod i livet. I Del 1 ställdes frågor om perioden i 

livet innan spelberoendet uppstod, i Del 2 behandlades perioden i livet då spelberoendet var 

aktivt och i Del 3 undersöktes perioden i livet efter att spelberoendet hade upphört. Under 

samtliga delar ställdes frågor kring flertalet områden och aspekter som generellt har stor 
betydelse i människors liv. Totalt innehöll intervjuguiden 22 förberedda stödfrågor och när 

det kändes relevant ställdes följdfrågor på dessa till respondenten. Exempel på frågor var: 

”Hur upplever du dina patienters arbetssituation innan spelberoendet” och ”Hur upplever du 

dina patienters syn på spelberoende efter att deras beroende upphört”. Intervjuerna 

dokumenterades med hjälp av ljudinspelare på en mobiltelefon samt stödanteckningar med 

hjälp av papper och penna. 

Till en början kontaktades två kliniker som arbetar med vård och behandling av människor 

med missbruksproblematik. I samband med detta mailades också ett missivbrev över till 
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ansvariga som delade ut dessa till potentiella deltagare. Missivbrevet utformades enligt 

Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer och inleddes med en presentation som 

därefter följdes av information kring syftet med delstudien, kriteriet för att få delta samt en 

kortfattad redogörelse för kommande intervjuförlopp. Efter det förklarades att deltagandet 

skulle omges av största möjliga konfidentialitet samt att materialet endast skulle komma att 

användas i den aktuella studien. Slutligen informerades om rätten att avstå frågor och/eller 

möjligheten att helt avbryta sin medverkan närsomhelst under pågående studie. 

Båda deltagarna intervjuades i ett samtalsrum på kliniken vid en avtalad tid. Intervjuerna 

varade i ungefär 30 minuter vardera och varje frågeställning tillägnades cirka 10 minuter av 

denna tid. I samband med att intervjuerna skulle utföras informerades återigen deltagarna om 

de forskningsetiska riktlinjer som omgärdade studien. Efter att intervjuerna avslutats tackades 

deltagarna för sin medverkan och informerades om vart uppsatsen som helhet sedan skulle gå 

att ta del av. 

 

 

Databearbetning 
 

Ljudmaterialet från intervjuerna transkriberades därefter ordagrant till ett textdokument på en 

lösenordskyddad dator som blev totalt 11 A4-sidor långt. När materialet lästs igenom 

påbörjades meningskoncentrering där upprepningar, kvantitativa angivelser och irrelevanta 

utsvävningar för frågeställningarna togs bort. Med utgångspunkt i Kvale och Brinkmans 

(2014) beskrivning genomfördes sedan kodning av återstående text, genom att använda 

överstrykningspennor, för att på så sätt identifiera nyckelord för respektive frågeställning. 

Därefter sammanfördes de nyckelord som hade matchande färgkoder, vilka sedan 

kategoriserades i teman. När temana slutligen granskats kunde nio huvudteman urskiljas och 

sammanställas för att besvara de tre frågeställningarna. 

 

 

Resultat 
 

Deltagarnas upplevelser av sina patienters livssituation innan spelberoendet undersöktes 

utifrån frågeställningen: ”Vad ledde fram till patienternas spelberoende?” vilket visat på 

följande teman:  

Psykisk ohälsa. Patienterna beskrevs ofta ha en historik av psykisk ohälsa både innan och i 

samband med sitt spelberoende. För de yngre patienterna var det oftast ångestproblematik 

med tvångsbeteenden. Hos de äldre patienterna handlade det istället många gånger om 

psykisk ohälsa genom sorg och ensamhet: ”Många har ångest, tvång och andra psykiska 

problem sen innan och beskriver att spelandet till en början var det bästa de upplevt. Det tar 

liksom tillfälligt bort det andra som gör ont.”  

Skeva uppfattningar. Patienterna upplevdes överlag ha skeva uppfattningar kring både spel, 

pengar och ibland även annat i livet. Skevheterna ansågs huvudsakligen ha uppstått genom 

påverkan av aggressiv och glamoriserande marknadsföring. Förutom genom marknadsföring 

berättade deltagarna att uppfattningarna ofta också kunde spåras tillbaka till patienternas 

barndom.  

Stora vinster. Patienternas spelberoende bedömdes många gånger ha tagit fart i samband 

med stora vinster. Detta grundades i att det nästan alltid framkom att patienterna vunnit stora 

summor tidigt i spelkarriären. I samband med att patienterna vunnit stort hade deras spelande 

ofta ökat utifrån att vinsterna uppfattats som skicklighet: ”De flesta har egentligen svårt att 

förklara hur de hamnat i spelberoendet eftersom de upplever att de helt plötsligt bara satt där 

och tyckte det var jättekul och att de fick storvinster. För alla vinner, det vet vi.” 
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Deltagarnas upplevelser av sina patienters livssituation under pågående spelberoende 

undersöktes utifrån frågeställningen: ”Hur upplevs patienternas spelberoenden?” vilket visat 

på följande teman:  

Depression. Vid den första kontakten upplevde deltagarna att de flesta av deras patienter 

var tydligt nedstämda och ofta även deprimerade. Patienterna uttryckte överlag en 

uppgivenhet inför sitt beroende. Många patienter uppvisar antisociala drag och hos vissa fanns 

även självmordstankar: ”Många har gått in i sin egna lilla bubbla med spelandet och blivit 

väldigt ensamma i allt det här. Vi ser väldigt ofta att patienterna är både djupt deprimerade 

och ibland även självmordsbenägna.” 

Kidnappad hjärna. Deltagarna beskrev också hur spelberoendena ”kidnappat” patienternas 

hjärnor. Uttrycket ”kidnappad hjärna” syftade huvudsakligen på patienternas försök att rädda 

upp problem, orsakat av spelandet, genom att spela ännu mer. Det kunde handla om att 

patienten spelade bort sin lön för att sedan stjäla pengar i syfte att vinna tillbaka: ”Patienterna 

beskriver ofta att de vid löning börjar spela för någon hundralapp som de förlorar och så ökar 

de insatserna för att vinna tillbaka de förlorade pengarna och så fortsätter de så tills lönen är 

slut.” 

Saknad helhet. Patienterna upplevdes ofta sakna en helhet i livet, likt en röd tråd som 

bringar mening och struktur. Detta ansågs framförallt bero på att många patienter tenderade 

att söka ”Quick fix”- lösningar i vardagen. Saknaden ansågs dock även bottna i en ”trasig 

själ” utan vare sig delaktighet eller framtidstro.  

 

Deltagarnas upplevelser av sina patienters livssituation efter avslutat spelberoende 

undersöktes utifrån frågeställningen ”Vilka konsekvenser hade spelberoendet för 

patienterna?” vilket visat på följande teman:  

Återställning av relationer. Patienternas behandling handlade om att utföra några uppgifter 

varje vecka. En vanlig uppgift var att försöka återta kontakten med tidigare sunda relationer 

som upphört pga. beroendet. Detta var generellt en lång och krävande process men visade sig 

också ofta bli lyckat.  

Nya värden i livet. Vid tillfrisknandet hade patienterna överlag börjat prioritera annat än 

spel. I takt med detta uppstod generellt också nya värden i deras liv. Detta handlade dels om 

konkreta saker som skogspromenader och familjekvällar, men ibland även om filosofiska 

värden som att känna harmoni och att ha hittat sig själv: ”Patienternas tillfrisknande resulterar 

ofta i mycket nytt och bra. En patient beskrev att hans ångest var borta och att han äntligen 

kunde njuta av små saker igen, som att äta i lugn och ro eller att se sin mamma glad.” 

Skulder. En tydlig konsekvens efter spelberoende var patienternas alla skulder. Detta 

handlade om skulder till myndigheter, banker och privatpersoner, vilket inte sällan försvårade 

för patienterna att återgå till sitt vanliga liv igen efter beroendet. Skulderna drabbade ofta 

också anhöriga genom att de ”tvingades” låna ut pengar eller skuldsatte sig för att hjälpa: ”Det 

är tragiskt att det går att få lån så lätt utan kreditprövningar. Efter några enkla lån så ”vips” 

sitter personen på miljonskulder, som ofta anhöriga känner sig tvungna att betala för.” 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med Delstudie 3 var att undersöka hur behandlingsterapeuter upplever att spelberoende 

påverkar deras patienters liv över tid.  Förhoppningen var dels att kunna visa på specifika 

orsaker till att spelberoende uppkommer, dels att uppmärksamma de konsekvenser som ett 

spelberoende ofta får för individen under tiden det pågår och i efterhand. 
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Weatherly et al. (2004) visar på resultat för en potentiell big-win effekt som eventuellt 

skulle kunna vara en riskfaktor för att utveckla ett spelberoende. Detta handlar om att 

individer som tidigt vinner stora vinster anses ha en större risk att utveckla spelberoende än de 

som vinner små vinster. I Delstudie 3 framgår på liknande sätt hur deltagarna beskrev att 

deras patienter generellt vann stora summor pengar i början av spelkarriärerna, vilket ofta 

också ledde till att de satsade större summor pengar. Utifrån deltagarnas långa erfarenhet och 

att de träffat många olika patienter genom åren, kan detta i viss mån anses stärka tron om att 

en big-win effekt faktiskt kan existera. Det kan dock även tänkas ha och göra med andra 

faktorer såsom att storvinsten resulterat i att spelbolagen ökat sina kampanjer mot individerna 

för att få dem att spela mer, eller att de stora vinsterna bidragit till ökad speltillgänglighet för 

patienterna att spela oftare och med större insatser (Chóliz, 2016; Gainsbury et al., 2016).  

Tidigare forskning (Hodgins et al., 2011; Jauregui et al, 2016) har kunnat visa på en 

mycket hög samsjuklighet mellan spelberoende och andra psykiska sjukdomar, inte minst 

genom att djupa depressioner visat sig vara tre gånger så vanligt hos individer med 

spelberoende jämfört med människor utan problematiken. I likhet med Hodgins et al. resultat 

beskrev även deltagarna i Delstudie 3 att deras patienter väldigt ofta upplevdes deprimerade 

vid första kontakten. Därtill framkom även att patienterna många gånger visade på antisociala 

drag och att en del till och med hade självmordstankar. En rimlig förklaring till patienternas 

depressioner kan möjligen finnas i alla de negativa konsekvenser som kommer med ett 

spelberoende, såsom skulder och förstörda relationer, vilket med stor sannolikhet har en 

mycket negativ effekt på individens stämningsläge överlag (Berg & Kühlhorn, 1994; Li et al., 

2017).  

Deltagarna i Delstudie 3 berättade att patienternas behandling omfattade olika 

”veckouppgifter” som de skulle utföra, vilket ofta visade sig vara till god hjälp för att reparera 

skador av det tidigare beroendet. Det handlade till exempel om att återuppta kontakten med 

gamla sunda relationer som förstörts av spelberoendet, vilket ofta också visade sig ha en 

positiv utgång i och med att många förstörda relationer kunde repareras. En potentiell 

förklaring till att detta ofta lyckades kan tänkas finnas i att patienterna lade korten på bordet, 

vilket då bidrog till att den andra personen fick ny förståelse för spelberoendet och 

problematiken kring detta (Nuske & Hing, 2013). Det kan även antas ha lyckats genom att 

patienterna visade upp en annan sida av sig själva, utifrån att de brutit beroendet och hittat 

andra konstruktiva intressen, som därmed bidrog till att återfå förtroende hos den andra 

individen (Hodgins & el-Guebaly, 2000).  

 

 

Tabell 2 sammanställer temana som identifierades i Delstudie 2 och Delstudie 3. Tabellen 

används som ett underlag för att jämföra de två olika perspektiven på spelberoende i generella 

diskussionen. 
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Tabell 2 

En sammanställning av temana som identifierades i Delstudie2 och Delstudie 3 

 Delstudie 2 

Spelberoendes perspektiv 

Delstudie 3 

Samtalsterapeuters perspektiv 

Orsaker till spelberoende Orealistiska målsättningar Psykisk ohälsa 

 Spelförsköningar Skeva uppfattningar 

 Dysfunktionella 

vänskapsrelationer 

Stora vinster 

 Negativ tillvaro 

 

 

Upplevelser under 

 spelberoende 

Fixering vid spel och pengar 

 

Depression 

 

 Tänkefällor Kidnappad hjärna 

 Erkännande Saknad helhet 

 Återfall   

 Acceptans 

 

 

Efter tillfriskande Relationen påverkas Relationer återställs 

 Förändring av tillvaron Nya värden i livet 

 Negativa tankar Skulder 

 Ökad Självinsikt 

 

 

 

 

 

Generell diskussion 

 

 

Generell resultatdiskussion 

 

Syftet med att göra denna studie i tre delar har varit att få perspektiv från flera olika 

urvalsgrupper kring upplevelser och erfarenheter av spel om pengar, samt undersöka 

effekterna av spelberoende på människors livssituation över tid. Förhoppningen har varit att få 

större kunskap kring både orsaker till och konsekvenser av spelberoende, och därtill få ökad 

insikt i hur människors upplevelser och erfarenheter av spel om pengar påverkar deras 

spelvanor och attityder till att spela om pengar. 

Samtliga tre delstudier visar överlag upp en negativ bild av spel om pengar. Att denna 

negativa bild framkom i Delstudie 2 och 3 var ingen större överraskning, utan snarare rätt så 

väntat utifrån att dessa delstudier rörde spelberoende. Däremot var det inte lika självklart att 

deltagarna i Delstudie 1 skulle ha så pass negativa upplevelser av spel om pengar som de 

faktiskt visade sig ha.  
Mellan samtliga tre delstudier framkom likheter i hur deltagarna generellt upplevde att 

människor med problemspelande och spelberoende ofta är mycket medvetna om sin 

problematik. Detta visar sig genom hur deltagarna som själva varit spelberoende beskriver att 

de efter en tids spelande insett sitt beroende men trots det ändå inte slutat spela. Det framgår 

även i hur deltagarna som utomstående, det vill säga anhörig eller behandlare, berättade om 

hur de många gånger upplevt att anhöriga eller patienter medgett att spelandet varit 

problematiskt men likväl fortsatt spela. Att individer med spelberoende ofta tycks fortsätta 

spela trots en medvetenhet kring sin problematik kan till viss del tänkas kunna förklaras av 
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hur Reith och Dobbie (2012) beskriver att individer med spelberoende många gånger upplever 

självet utifrån ett dualistiskt synsätt. Det fortsatta spelandet skulle potentiellt då kunna bottna i 

att individerna, trots medvetenheten, känner en uppgivenhet gentemot beroendets krafter och 

att de därför inte heller anser sig ha kapaciteten att motstå detta. 

Det framkom också likheter mellan de tre delstudierna utifrån att ett överdrivet spelande 

och spelberoende ofta upplevs resultera i negativa konsekvenser och problem även för 

individens omgivning. Det visade sig dels i hur anhöriga, mer eller mindre ofrivilligt, ofta 

drabbades ekonomiskt av individens spelberoende genom till exempel skulder, lån och 

stölder, dels i hur ett spelberoende många gånger upplevts ha resulterat i bråk och konflikter, i 

synnerhet då vänner och familj känt sig lurade eller försummade. Att ett spelberoende även 

kan drabba anhöriga och familj har lyfts fram i tidigare studier (Berg & Kühlhorn, 1994; Li et 

al., 2017; Subramaniam et al., 2017) och är därför på intet sätt något revolutionerande fynd, 

men ändå värt att poängtera.  

Det finns även skäl till att betona hur både Delstudie 2 och 3, i viss mån även Delstudie 1, 

visade på resultat för att negativa konsekvenser av spelberoende ofta tenderade att vändas till 

något positivt i slutändan. Detta framgår av hur många deltagare berättade om att ett tidigare 

spelberoende hade resulterat i flertalet förändringar som senare varit utvecklande för den 

drabbade individen. Det visade sig handla om både personliga och sociala framsteg hos 

individen såsom ökad medvetenhet, andra prioriteringar, nya relationer och en trivsammare 

tillvaro. Resultatet kan i viss mån anses styrkt av att Reith och Dobbie (2012) visat på 

liknande resultat angående att individer med spelberoende generellt tenderar att få ordning på 

sitt liv efter avslutat beroende genom att nya vänskaper och intressen tillkommer under tiden 

individen genomgår behandling. Det stärks även ytterligare av Hodgins och el-Guebaly 

(2000) studie där resultaten pekar på att individer som rehabiliterats från sitt spelberoende i 

allt större utsträckning upplever mer positiva händelser och färre negativa händelser än 

individer med aktivt spelberoende. 

 

 

Generell metoddiskussion 

 

Den här studien har varit intressant att genomföra avseende flertalet aspekter som 

framkommit under tidens gång, inte minst utifrån att majoriteten av respondenterna deltagit 

med både stor utförlighet och engagemang. Det var också intressant att så många av 

deltagarna, trots det känsliga ämnet, ändå valde att dela med sig av sig själv och sina 

upplevelser på det sätt som de gjorde. Att deltagarna visat öppenhet och engagemang i sin 

medverkan kan ha gynnat studiens äkthet och i viss mån även tillförlitlighet, inte minst utifrån 

att deltagarnas utförliga och detaljrika svar främjat för en rättvis bild av deras uppfattningar 

och åsikter, vilket Bryman beskriver (2011) som ett av äkthetskriterierna. 

Det finns också anledning, framförallt för Delstudie 1 och 3, att lyfta fram en potentiell 

fördel med deltagarnas utbildnings- och yrkesroller. Att deltagarna studerade psykologi eller 

arbetade med beroendebehandling indikerar att de redan sen tidigare har eller kan ha en viss 

förförståelse för ämnena spel om pengar och/eller spelberoende, vilket kan antas vara till gagn 
för både relevanta och meningsfulla svar. Det finns dock även en risk att detta kan ha varit till 

nackdel för studien eftersom att deltagarnas medverkan kan ha påverkats av deras 

förförståelse. De kan därmed ha svarat på enkäten utifrån uppfattningen om att studien 

fokuserade på negativa aspekter av spel om pengar. Ett exempel på detta skulle kunna vara att 

så många deltagare i Delstudie 1 svarade på enkätfrågan utifrån att den gällde spelberoende, 

när det i själva verket var en helt öppen fråga kring erfarenheter av spel om pengar.  

Det ska även påpekas att undersökarens förförståelse kan ha haft en viss inverkan under 

forskningsprocessen och därmed äventyrat validiteten för studien. Det skulle kunna handla 
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om att en intervjuareffekt uppstått utifrån att undersökaren kan ha påverkat respondenten 

genom kroppsspråk, verbala reaktioner och att ha ställt ledande frågor under intervjun, vilket 

enligt Kvale och Brinkman (2014) kan orsakas av just en snedvridning i sättet som 

intervjufrågorna formuleras. En anledning till detta skulle kunna finnas i undersökarens 

förförståelse och fördomar för ämnet som grundats i egna upplevelser och erfarenheter. En 

stor anledning till valet av ämne att undersöka är just mitt intresse för spel om pengar och 

spelberoende, vilket också kan ha bidragit till att intervjuguiden och frågornas inriktning 

vinklats utifrån detta. 

Att respondenterna själva fått möjlighet att bestämma plats och tid för intervjun kan ha 

bidragit till ökad trygghet och att göra situationen mer jämställd gentemot undersökaren, 

vilket Bryman (2011) beskriver som en viktig etisk aspekt i intervjuförloppet. Bryman 

förklarar att det handlar om att intervjusituationen ska ske i en skyddad miljö med minimerad 

risk för störningar och att intervjupersonen ska garanteras att intervjun utförs på en plats som 

säkerställer sekretessen.    

Ett problem som huvudsakligen rör Delstudie 2 och 3 är ett lågt deltagarantal och hög 

homogenitet i urvalet inom respektive delstudie, vilket enligt Bryman kan vara till nackdel för 

studiens generaliserbarhet. Att Delstudie 2 och 3 hade så få deltagare berodde dels på brist av 

tid och resurser, dels på svårigheterna i att hitta lämpliga deltagare till delstudierna, 

framförallt då spelberoende fortfarande är stigmatiserat och generellt anses skamset att prata 

om.  

Tack vare att deltagarna för Delstudie 1 generellt svarade med engagemang och utförlighet 

på den öppna frågan kan mättnadsgraden för delstudien anses fullkomlig. De fyra intervjuerna 

för Delstudie 2 och 3 resulterade visserligen i ett gediget material, men eftersom 

deltagarantalet endast var 2 personer för respektive delstudie kan mättnadsgraden trots allt 

inte anses helt tillfredsställande. 

Denna studien kan på flertalet sätt anses bidra till spelforskning, inte minst utifrån att det 

sedan tidigare finns ett uttalat behov av att fylla på med fler livshistorier från människor med 

erfarenheter av spelberoende. Resultatet från denna studien kan ses som ett bidrag till att 

fortsätta fylla den kunskapslucka som i nuläget fortfarande får anses vara stor. I takt med att 

kunskapsluckan kring spel om pengar och spelberoende krymper är också min förhoppning att 

effektivare behandlingsmetoder kan växa fram och att samhällets förebyggande åtgärder mot 

spelberoende också kan bli bättre.   

  

 

Slutsatser 
 

Slutligen är det väl värt att understryka hur samtliga tre delstudier visade på tydliga likheter i 

hur deltagarna överlag upplevde att osunt spelande, oavsett beroende eller ej, ofta resulterade i 

komplikationer, i synnerhet för den drabbade individens hälsa och välbefinnande. Att ett 

spelberoende resulterar i ohälsa och sänkt livskvalitet är förvisso inte särskilt förvånande, dels 

utifrån de negativa konsekvenser som framkommit, dels att forskning visar på tydliga resultat 

för hög samsjuklighet mellan spelberoende och annan psykisk ohälsa (Hodgins et al., 2011; 
Subramaniam et al., 2017). 

 Det är intressant att samhället och dess medborgare, trots ökad medvetenhet om spelandets 

potentiella risker och svårigheter, ändå fortsätter att satsa ännu mer pengar på spel. 

Spelbolagens marknadsföring fortsätter att öka på tv och sociala medier, vilket också medför 

att unga människor idag exponeras för spel om pengar i allt tidigare åldrar. Vad detta kommer 

att få för effekter i framtiden är i nuläget för tidigt att avgöra, men likväl av vikt att fortsätta 

undersöka. 
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Med ovanstående som utgångspunkt är förslag till framtida forskning att undersöka om och 

hur människors uppfattningar och attityder till spel om pengar påverkas av en allt aggressivare 

spelmarknadsföring. Det kan även vara av betydelse att närmare fokusera på hur spelvanor på 

olika sätt förändras i takt med den ökade speltillgängligheten i samhället. I framtiden kan det 

också vara relevant, både utifrån förebyggande- och behandlingssynpunkt, att närmare 

undersöka effekterna av att spelberoende numera ingår i socialtjänstlagen och hälso- och 

sjukvårdslagen (Folkhälsomyndigheten, 2017b; Svensk författningssamling 2001, 2017) med 

allt vad detta medför. Slutligen kan det vara av intresse att i framtiden undersöka effekterna 

av en eventuell reglering av spelmarknaden i Sverige (Proposition, 2017/18:220). Man bör då 

fokusera både på hur regleringen påverkat attityder till spel om pengar och spelvanor, samt 

även undersöka potentiella effekter av detta för spelberoendeutvecklingen i Sverige.    
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