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Sammanfattning 
 

Runt om i världen ekar exempel om barn och unga som farit illa på grund av 

gamblingliknande aktiviteter i datorspel. Det är ett ämne där föräldrar saknar förståelse och 

insyn samtidigt som den utformas i vinstdrivande avsikt. Syftet med studien är att 

sammanfatta den befintliga kunskapen gällande simulerad gamblings påverkan på individer. 

Forskningsöversikten granskar 13 studier där den klara majoriteten visade signifikanta 

korrelationer mellan datorspelens simulerade gambling och ökad risk för gamblingmissbruk. 

De negativa konsekvenserna tycks kompliceras ytterligare beroende på sociala, psykologiska 

och biologiska faktorer som influerar hur konsekvenserna gestaltas. Precis som tidigare 

forskning hävdat visar denna studie att det behövs mer longitudinell forskning som visar hur 

fenomenet påverkar människor över tid. Utöver det behövs mer forskning i ämnet ur en social 

kontext som granskar påverkan utifrån könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, 

socioekonomisk status och familjesituation. Det offentliga sociala arbetet behöver vara 

informerade om riskerna och konsekvenserna för att kunna identifiera och hjälpa individerna 

som omfattas av problemet. 

 

Nyckelord: datorspel, simulerad gambling, gamblingmissbruk, påverkan, biopsykosocial teori 

 

 



 

 

3 
 

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning ................................................................................................................................... 4 

1.1 Problemformulering ...................................................................................................................... 6 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 6 

2 Metod ....................................................................................................................................... 7 

2.1 Design ............................................................................................................................................ 7 

    2.2 Litteratursökning............................................................................................................................ 7 

    2.3 Val av databaser och informationskällor ....................................................................................... 8 

    2.4 Val av sökord .................................................................................................................................. 8 

    2.5 Val av dokument .......................................................................................................................... 10 

    2.6 Sekundärsökningar ...................................................................................................................... 11 

    2.7 Vetenskapsteoretisk positionering .............................................................................................. 11 

    2.8 Validitet och reliabilitet ............................................................................................................... 12 

    2.9 Etiska överväganden .................................................................................................................... 12 

3 Teoretiska perspektiv och begrepp ........................................................................................... 12 

    3.1 Den biopsykologiska teorin .......................................................................................................... 13 

4 Resultat ................................................................................................................................... 15 

    4.1 Hur påverkas individer av simulerad gambling i datorspel? ........................................................ 17 

    4.1.1 Psykologiskt perspektiv ............................................................................................................. 24 

    4.1.2 Biologiskt perspektiv ................................................................................................................. 26 

    4.1.3 Socialt perspektiv ...................................................................................................................... 27 

    4.1.4 Datorspel och ökad risk för gamblingproblem ......................................................................... 29 

5 Diskussion ............................................................................................................................... 31 

    5.1 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 33 

6 Slutsats och implikationer ........................................................................................................ 35 

    6.1 Studiens resultat i relation till framtida forskning ....................................................................... 38 

7 Referenser ............................................................................................................................... 39 

    7.2 Bilaga 1 ......................................................................................................................................... 42 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

4 
 

 
1. Inledning 
 

Vi befinner oss i en tid av rask teknisk utveckling och förändringar där barn och ungdomar i 

allt större grad ägnar tid åt aktiviteter i interaktion med teknik och skärmtid (Myndigheten för 

press, radio och tv, 2015). Framväxten har många positiva fördelar som tillgänglighet av 

information och möjligheten att kommunicera och ta lärdom från varandra mellan 

landsgränser (Internetstiftelsen, 2019). I en rapport av MPRT (2015) med syftet att kartlägga 

svenska ungdomars mönster och vanor kring teknik visade resultatet att 98% av barn och 

ungdomar spelar datorspel, tv-spel eller spel på surfplatta. Resultatet synliggjorde faktumet att 

datorspelande är Sveriges största intresse bland barn och ungdomar. Svenska föräldrars 

intresse för spel har däremot inte vuxit i samma takt som barnens (Novus, 2019). En 

undersökning från Novus (2019) påvisade att föräldrar spenderar allt mindre tid med sina barn 

eftersom de inte delar samma intresse för elektronik och spel. Resultatet visade även att 

föräldrars intresse och insyn i vad deras barn gör på datorn, internet eller spel var mycket 

begränsad. Det tyder på att barn i stor grad utforskar internet och spel utan vuxnas insikt, 

restriktioner och vägledning (Novus, 2019).  

 

Under de senaste åren har nya koncept inom spel utvecklats för att hålla spel ekonomiskt 

lönsamma även efter de inhandlats av konsumenter (Zendle, Meyer & Over, 2019). Flera av 

dessa koncept är uppbyggda med strukturer som på många sätt liknar verklig gambling. 

Spelaren spenderar pengar med förhoppningen att vinna exklusiva föremål i ett urval av 

varierande värde. I uppsatsen kommer jag använda termen simulerad gambling som ett 

paraplybegrepp för olika typer av gamblingliknande aktiviteter i datorspel. Den vanligaste 

typen av simulerad gambling är loot-boxen. Politiker, myndigheter, nyheter och tidningar har 

i en stor samhällsdebatt diskuterat fenomenet och dess potentiella risker (Sveriges television, 

2019). Det är en virtuell låda som inhandlas i spelet som vid öppnandet och presentationen av 

vinsten har strategiska effekter i form av bild och ljud, för att skapa spänning, upphetsning 

och förväntan likt slotmaskiner på casinon (Larche, Chini, Lee, Dixon & Fernandes, 2019). 

Likt gambling är utgången okänd och till fullo baserat på randomiserad chans. I flera av de 

mest populära spelen kan spelaren sälja vidare föremålen för verkliga valutor vilket betyder 

att det i många fall är ett indirekt spel om pengar (Li, Mills & Nower, 2019).  

     

När det gäller huruvida fenomenet simulerad gambling är skadligt eller inte tar en ny rapport 

från Englands Childrens commissioner (2019) en fast ståndpunkt för att aktiviteten bär med 
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sig stora risker. Organisationen menar att det finns ekonomiska risker kopplade till 

konsumtionen både på kort och lång sikt, men även andra problem som psykisk ohälsa och 

social problematik. De uttrycker även sin oro för att det bidrar till närmandet av reella 

gamblingaktiviteter (Childrens commissioner for England, 2019).  

 

Simulerad gamblings konsekvenser skapar problem även för vuxna individer. P3 nyheter 

rapporterade om svenske Oscar som spenderade mellan 20 000 och 30 0000 kronor på 

simulerad gambling i fotbollsspelet Fifa. Oscar berättar att det är liten chans att få den bästa 

vinsten i loot-boxen, just därför motiverades han till att köpa fler utav dem. Beteendet och 

konsumtionen beskriver han själv som ett beroende han inte hade kontroll över (Lindahl & 

Sidén, 2018). Idag har Oscar tagit bort sitt bankkort från datorspel för att hindra sig själv från 

att fortsätta sitt deltagande i simulerad gambling. I Sverige saknar loot-boxes definitionen 

lotteri enligt lotterilagen. Det gör att datorspeltillverkare slipper ansvaret kring produktens 

negativa påverkan och konsekvenser som exempelvis Svenska spel uppbär (Lindahl & Sidén, 

2018). Trots att debatten pågår i större delar av världen är det än så länge endast Kina, 

Belgien, Nederländerna och Hawaii som på olika sätt stiftat lagar för att göra barn och 

ungdomars huvudsakliga intresse tryggare (Good, 2018). Forskare i området uttrycker oro för 

barn och ungdomar i den tekniska sfären, där föräldrar saknar insyn och kontroll samtidigt 

som företag använder plattformen likt ett experimentellt vinstdrivande medel utan tydliga 

lagar och restriktioner (Wendle et al, 2019).   

 

Efter en tids aktiv samhällsdebatt och alarmerande tecken likt exemplet om Oscar, 

färdigställde Konsumentverket (KOV, 2019) en rapport på uppdrag av regeringen där de 

kartlade hur väl konsumentskyddet täcker simulerad gambling i datorspel. Syftet var att göra 

en problembeskrivning av loot-boxes och andra lotteri- eller kasinoliknande inslag i datorspel 

ur ett konsumentperspektiv, för att utreda hur de förhåller sig till 

konsumentskyddslagstiftningen och spellagstiftningen (KOV, 2019). Rapporten kom fram till 

att forskningsläget kring simulerad gambling var för oklart och att begränsningen omöjliggör 

generella och definitiva slutsatser. De uttrycker att det behövs forskningsöversikter kring 

ämnet som kan möjliggöra en tydligare tolkning av forskningsläget. Med dagens forskning 

som grund bedömde de att konsumentskyddet är nog omfattande för att skydda barn och unga 

(KOV, 2019).  
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Socialtjänsten bär ett ansvar för barn och ungdomar i Sverige, men även i att motverka och 

förebygga gambling (Prop. 2016/17:85). Från och med den 1 januari 2018 inkluderades 

problem kopplade till spel om pengar i socialtjänstlagen (Prop. 2016/17:85). Det innebär att 

kommuner och landsting idag är ålagda att behandla spelmissbruk och spelberoende, men 

även att arbeta förebyggande kring orsaker som leder till problematiken. Det innebär att 

personer med gamblingproblem idag har samma rätt till stöd och hjälp som personer med 

alkohol- eller drogproblem (Prop. 2016/17:85). Folkhälsomyndigheten gjorde en enkät 2015, 

där 90 procent av kommunerna i Sverige ansåg att de behövde bredare kunskap om 

spelproblem och underliggande orsaker för att underlätta ett förebyggande arbete 

(Folkhälsomyndigheten [FoHM], 2017).  

 

1.1 Problemformulering 
  
Behovet av kunskap kring hur simulerad gambling påverkar människor höres runt om i 

världen (Zendle et al., 2019). Flera exempel vittnar om hur barn och ungdomar blivit 

beroende av fenomenet och som följd orsakat ekonomiska, sociala och psykologiska problem 

(Childrens commissioner for England, 2019). Socialt arbete har ett ansvar att utforska 

fenomen som potentiellt riskerar att barn och ungdomar far illa. Socialtjänsten bär sedan ett år 

tillbaka ansvaret för att arbeta med gamblingproblematik och orsaker till detta på ett 

förebyggande sätt (Prop. 2016/17:85). Gambling anses vara ett folkhälsoproblem och vi 

behöver bredare forskning kring fenomenet för att samhället ska kunna identifiera och 

behandla individer som är i riskzonen för beroendeproblematik (Folkhälsomyndigheten, 

2017). Det är av stort intresse för socialt arbete att sammanfatta den nuvarande kunskapen 

kring simulerad gamblings påverkan på individer.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att förse samhället och socialt arbete med kunskap kring hur barn, unga 

och vuxna påverkas av simulerad gambling i datorspel. Studiens resultat skulle kunna 

möjliggöra en bredare kunskapsbas för Socialtjänsten i sitt förebyggande arbete mot 

gamblingproblematik, men även bidra till tidigare identifiering av barn som far illa av 

eventuella negativa bieffekter av fenomenet. Min förhoppning är att forskningsöversikten kan 

fungera som ett underlag som tydliggör behovet kring eventuell framtida lagstiftning och 

regleringar.  
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2. METOD  

2.1 Design 
 

Syftet med min uppsats är att sammanfatta den forskning som finns inom området “barn, unga 

och vuxnas påverkan av simulerad gambling i datorspel”. Jag har valt att göra det genom en 

vetenskaplig forskningsöversikt som forskningsdesign. Genom att presentera den kunskap 

som finns i området gör jag en sammanvävande synopsis kring ämnets befintliga kunskap 

idag.  

 

Friberg (2012a) beskriver olika typer av forskningsöversikter och hur de kan inkludera olika 

tillvägagångssätt i utförandet. Integrativa litteraturöversikter har intentionen att syntetisera 

data medan en systematisk litteraturstudie utför en djup analys och behandlar ämnet på ett 

metaplan. Forskningsöversikter sammanfattar forskningen inom ett specifikt ämnesområde 

och är oftast mindre omfattande än de tidigare två nämnda typerna. Alla översikter baseras 

däremot i ett organiserat urval av litteratur inom ett definierat område. Artiklarna undersöks 

och granskas och leder till en sammanfattande synopsis kring översiktens kunskapsområde 

(Friberg, 2012a). Integrativa och systematiska litteraturstudier är ofta skrivna av flera 

författare under längre tid än en kandidatuppsats. Eftersom mitt syfte är att granska det 

existerande kunskapsläget avseende simulerad gamblings effekter på individer, anser jag att 

forskningsöversikt som metod är lämplig eftersom syftet med en studieöversikt är att samla 

den befintliga kunskapen i ett utvalt område. Jag har enligt ett strukturerat tillvägagångssätt 

undersökt studier med olika studiemetodologier som är skrivna av författare inom olika 

ämnesområden, som i sin tur bidragit till psykologiska, sociala och biologiska perspektiv 

kring forskningsfrågan. 

 

2.2 Litteratursökning 
 

Litteratursökningen delades i två olika faser. Den inledande sökningen och genomgången av 

litteratur gjordes för att skapa en överblick kring den existerande kunskapen i 

forskningsområdet. Friberg (2012) skriver att syftet med processen är att läsa in sig på vad 

som är publicerat inom området och vad för typ av litteratur det är. Det är den initiala 

sökningen av litteratur som bidragit till förståelsen och därmed en grund vilken jag utvecklat 

syftet och problemformuleringen för min studie. Sökningsprocessen gjordes på internet, i 
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vetenskapliga tidskrifter och i böcker. Den andra processen bestod av en huvudsaklig 

litteratursökning där det slutliga urvalet av artiklar systematiskt valts ut. Sökningarna och 

urvalet dokumenterades för tydligare redovisning, den presenterar även litteratursökning och 

urval (se tabell under ”2.4 Val av sökord ”& bilaga 1). För att läsaren lättare ska kunna 

granska relevansen av artiklarna i urvalet har en överskådande matris utformats (se 

översiktstabell i resultatdelen).  

 

2.3 Val av databaser och informationskällor 
 

I den första fasen av min litteratursökning observerade jag att samtliga artiklar jag fann inom 

forskningsområdet var skrivna av författare inom psykologi, socialt arbete eller medicinsk 

forskning. Insikten låg till grund för vilka databaser jag valde att använda i min 

litteratursökning. Till att börja med använde jag sex databaser (Worldwide Political Science 

Abstract, Sociological Abstracts, Publicly Available Content Database, PTSDpubs, 

PsycINFO, PsycARTICLES, Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) samt 

ERIC) som tillsammans formar Proquest Social Sciences. Eftersom jag skriver min uppsats 

med utgångspunkt i socialt arbete ansåg jag att sökningen delvis bör göras i databaser 

kopplade till samhällsvetenskap eller socialt arbete.  

 

2.4 Val av sökord  
 

Sökningen delades upp i två processer där den inledande sökningen fokuserade på sökord för 

att fånga upp träffar inriktade på datorspel och simulerad gambling. Orden som användes var; 

computer games, computer gaming, videogames, video gaming, simulated gambling samt loot 

boxes. Den andra sökningen fokuserade på sökord som begränsade träffarna till artiklar om 

effekter, mentala effekter samt gambling och gamblingproblem. Sökningen innefattade 

sökorden; mental effect, effect, gambling, monetization, addict, pathological gambling, 

problemgambling samt addiction gambling. De två sökningarna blev ett varsitt block som 

kombinerades med ”AND” mellan dem. Det gör att åtminstone ett sökord från vartdera 

blocket kombineras i sökningen. Hur sökningen av artiklar gick till tydliggörs i tabellen 

nedan. Efter jag begränsat sökningsresultaten till 129 artiklar valde jag ut relevanta artiklar 

enligt kriterierna i avsnittet ”2.5 Val av dokument”. Resterande artiklarna exkluderades 

utifrån kriterierna. För att granska vilken databas specifika artiklar kommer från hänvisar jag 

till bilaga 1. Artiklar i bilaga 1 utan markering för vilken databas den hittades inom betyder att 
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de hittades genom sekundärsökningar, vilket innebär att jag hittade dem i referenslistor utifrån 

de artiklar jag redan har i mitt urval.    

 

 

# Sökord    Databas(er) Träffar Kommentarer 

1 “ab(Video gaming) OR ab(video games) 

OR ab(computer game*) OR ab(digital 

games) OR ab(loot-box*) OR ab(loot 

box*) OR ab(simulated gambl*)” 

Worldwide Political 

Science Abstract, 

Sociological Abstracts, 

Publicly Available 

Content Database, 

PTSDpubs, PsycINFO, 

PsycARTICLES, 

Linguistics and 

Language Behavior 

Abstracts (LLBA) samt 

ERIC 

 

15,572  19-11-27: Letandet påbörjades genom att 

begränsa sökningen till ord som ska hitta artiklar 

om datorspel, loot-boxes samt simulerad 

gambling. Jag söker efter orden i artiklarnas 

Abstract då det ökar chansen för att det är ett 

centralt ämne i artiklarna. Jag vill enbart leta 

vetenskapligt granskade artiklar, därför klickar 

jag i alternativet “peer reviewed”. Efter en kort 

granskning av de inledande artiklarna i listan 

verkar det som att jag lyckats hitta sökord som 

hittar artiklar angående datorspel, loot-boxes 

samt simulerad gambling. 

2 “ab("mental effect") OR ab(effect*) OR 

ab(gambling*) OR ab(monetization) OR 

ab(addict*) OR ab(pathological 

gambling) OR ab(addiction gambling) 

OR ab(problem gambling)” 

Worldwide Political 

Science Abstract, 

Sociological Abstracts, 

Publicly Available 

Content Database, 

PTSDpubs, PsycINFO, 

PsycARTICLES, 

Linguistics and 

Language Behavior 

Abstracts (LLBA) samt 

ERIC 

 

63,371 19-11-29: I den andra delen av mitt sökande letar 

jag sökord som fångar upp artiklar om gambling, 

gamblingproblem, påverkan eller mental 

påverkan. Sökningen sker även här i artiklars 

abstracts och bara artiklar som är peer reviewed 

godkänns. Resultatet från sökningen ger sken av 

att sökorden hittar det jag letar efter. 

3 “”((ab("mental effect") OR ab(effect) 

OR ab(gambling*) OR ab(addict*) OR 

ab(pathological gambling) OR 

ab(monetization)  OR ab(addiction 

gambling) OR ab(problem gambling)) 

AND PEER(yes)) AND ((ab(Video 

gaming) OR ab(video games) OR 

ab(computer game*) OR ab(digital 

games) OR ab(loot-box*) OR ab(loot 

box*) OR ab(simulated gambl*)) AND 

PEER(yes))” 

Worldwide Political 

Science Abstract, 

Sociological Abstracts, 

Publicly Available 

Content Database, 

PTSDpubs, PsycINFO, 

PsycARTICLES, 

Linguistics and 

Language Behavior 

Abstracts (LLBA) samt 

ERIC 

 

855 19-11-29: I den tredje sökningen kombinerar jag 

sökning ett och två med sökningstypen ”AND” 

för att åtminstone ett ord från sökning ett 

kombineras med sökning två. Jag märker att de 

flesta av artiklarna handlar om 

datorspelsberoende utan innehåll om gambling 

eller simulerad gambling. Avsaknaden gör att 

artiklarna inte passar under min frågeställning. 

Jag gör därför en ny sökning där jag försöker 

lösa problemet. 

4 “((((ab("mental effect") OR ab(effect) 

OR ab(gambling*) OR ab(monetization) 

OR ab(pathological gambling) OR 

ab(addiction gambling) OR ab(problem 

gambling)) AND PEER(yes)) NOT 

ab(videogame addiction*) NOT 

ab(computer game addiction)) AND 

PEER(yes)) AND ((ab("Video gaming") 

OR ab("video games") OR ab("computer 

Worldwide Political 

Science Abstract, 

Sociological Abstracts, 

Publicly Available 

Content Database, 

PTSDpubs, PsycINFO, 

PsycARTICLES, 

Linguistics and 

Language Behavior 

129 19-11-30: För att undvika artiklar som endast 

handlar om datorspelsberoende lägger jag till 

”NOT” sökningar för ”computer game 

addiction”, ”videogame addiction” samt 

”addictive computer games”. Utöver det tog jag 

bort sökorden ”addict*” och ”simulated 

gambling” eftersom jag lade märke till att orden 

lade till många irrelevanta artiklar utan att bidra 

till eftertraktade eftersom att de redan fångades 



 

 

10 
 

gaming") OR ab("digital games") OR 

ab(loot-box*) OR ab(loot box*) OR 

ab("video gaming")) AND PEER(yes))” 

Abstracts (LLBA) samt 

ERIC 

 

upp av de andra sökorden. Det reducerade 

antalet artiklar som icke var önskade. Sökningen 

är snäv nog för att jag ska kunna göra ett 

preliminärt urval. Se bilaga 1 som visar vilka 

artiklar jag valde från Proquest Social Sciences. 

5 “((((ab("mental effect") OR ab(effect) 

OR ab(gambling*) OR ab(monetization) 

OR ab(pathological gambling) OR 

ab(addiction gambling) OR ab(problem 

gambling)) AND PEER(yes)) NOT 

ab(videogame addiction*) NOT 

ab(computer game addiction)) AND 

PEER(yes)) AND ((ab("Video gaming") 

OR ab("video games") OR ab("computer 

gaming") OR ab("digital games") OR 

ab(loot-box*) OR ab(loot box*) OR 

ab("video gaming")) AND PEER(yes))” 

PsycINFO, 

PsycARTICLES 

99 19-11-30: Jag använde samma sökstrategi som 

steg 1–4 i PsycINFO och PsycARTICLES och 

såg liknande resultat genom varje steg. 

Söksträngen gav ett aningen mindre urval av 

artiklar. Se bilaga 1 för att se vilka artiklar som 

valdes från Proquest Psychology. 

6 (((((("computer gaming"[Abstract]) OR 

"loot boxes"[Abstract] OR "Computer 

games"[Abstract]) OR "video 

gaming"[Abstract]) OR "video 

games"[Abstract]) AND 

"gambling"[Abstract]) OR "problem 

gambling"[Abstract]) 

Pubmed 53 19-11-30: Jag såg att många av artiklarna jag 

fann i mina sökningar inom databasen Proquest: 

Social sciences samt Proquest: Psychology var 

författade inom medicinsk litteratur. Jag gör 

även sökningar inom Pubmed som är den största 

databas-samlingen inom medicinsk forskning. 

Jag fann till stor del samma artiklar som i 

Proquest Psychology och Social Sciences. 

Detaljerad vy för specifikt urval finnes i bilaga 

1. 

 

 

2.5 Val av dokument 
 

Gällande urvalet av relevant kunskapsmaterial har artiklarna i studien valts ut enligt kriterier. 

Samtliga artiklar är Peer-Reviewed och har hämtats ifrån pålitliga och vetenskapliga 

sökmotorer där sökningarna gjorts inom ”avancerad sökning”. Artiklarna som valts ut i 

uppsatsen studerar simulerad gambling i datorspel och dess effekter och påverkan på individer 

som brukar de aktiviteterna. Artiklar som saknar inriktning inom kriteriet ovan har 

exkluderats eftersom det frångår studiens huvudinriktning. Inga direktiv kring deltagarna har 

funnits som utgångspunkt i urvalet. För att på bästa sätt spegla dagens verklighet kring 

problematiken har artiklar publicerade tidigare än 15 år tillbaka uteslutits. Samtliga artiklar är 

publicerade mellan 2004 – 2019. All inkluderad forskning i uppsatsen människor är 

medverkande är vetenskapligt granskad och etisk prövad.  
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2.6 Sekundärsökningar 
   
Sekundärsökningar har gjorts av två anledningar. Det är ett effektivt sätt att få en helhetsbild 

av forskningsbasen då jag som läsare får en uppfattning om vilka artiklar som ofta hänvisas 

till. Jag upplever att det även kan vara ett sätt att observera potentiell vinkling av forskning 

när författare undviker att referera till högaktad forskning som säger emot sin egen tes. Det 

ger även en extra chans att få tillgång till relevanta artiklar som jag annars inte funnit via mina 

databassökningar (Östlundh, 2012). Två artiklar i mitt slutgiltiga urval hittades genom 

referenser i artiklar jag funnit genom mina databassökningar. 

 

2.7 Vetenskapsteoretisk positionering 
 

I processen att leta artiklar och analysera dess innehåll brukades ett hermeneutiskt tankesätt. 

Författarna Allwood & Erikson (2017) skriver att den hermeneutiska metoden präglas av 

strävan att tolka och förstå. Hermeneutiken gör att vi kan begripa varför människor gör vad vi 

gör. Läsarens förståelse skapas med hjälp av förförståelse, kontext och värderingar.   

Sättet vi ser och förstår vetenskapliga teorier eller ideologier utmärks av förförståelsen 

(Thurén, 2013). I arbetet med min uppsats har jag satt mig in i forskningsläget med en 

medvetenhet om hur jag ser och förstår verkligheten, och min förförståelse i ämnet. Trots att 

jag inte deltagit i simulerad gambling har jag förförståelse kring hur det är uppbyggt och har 

även sett det påverka människor i min omgivning. Det är viktigt att förhålla sig till vår 

förkunskap och åsikt i frågan när vi gör vårt urval av artiklar eftersom selektionen ska vara 

systematisk och objektiv, fri från personlig agenda (Vetenskapsrådet, 2017). Som ett verktyg 

för att stödja processen av tolkning använde jag mig av den hermeneutiska cirkeln. Jag 

försökte att göra mig medveten om min förförståelse innan jag granskade artiklarna. När jag 

senare granskade artiklarna gjorde jag det först och främst i sin helhet, sedan bitvis igenom 

dess olika delar. Jag jämförde sedan min initiala förförståelse med min nuvarande, sedan läste 

jag om texten från början. Tillvägagångsättet användes i granskandet av alla artiklar i 

uppsatsen.  

 

 

 

 



 

 

12 
 

2.8 Validitet och reliabilitet 
 

Genom tydlighet och transparens som visar studiens metod, urvalskriterier, vilka sökord jag 

använt i vilka databaser samt tillvägagångssätt tror jag att andra kan återskapa min studie med 

liknande resultat. Jag anser att studien mäter det den avser att mäta, däremot hade mer fokus 

kunnat lagts på att belysa skillnader i påverkan mellan barn, ungdomar och vuxna. I 

resultatdelens matris tydliggörs artiklarnas metod, urval samt vad artiklarnas resultat kommer 

fram till i linje med mitt syfte. Om jag hade granskat artiklarna utifrån validitet och reliabilitet 

skulle jag kunnat möjliggjort en högre validitet och reliabilitet i min studie eftersom artiklarna 

ligger till grund för mitt resultat.   

 

2.9 Etiska överväganden 
 

Eftersom studiens empirisamling sker från redan färdigställda granskade studier minimeras 

risken att jag trotsar samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav eller 

nyttjandekrav. Det är viktigt att jag som gör en forskningsöversikt är rättvis i min bedömning 

av andras forskning.  Som jag nämnt tidigare är det grundläggande att jag reflekterar kring 

min egen ståndpunkt och förförståelse i området jag utforskar för att kunna arbeta och 

presentera mina resultat på ett ärligt, objektivt sätt fri från personlig agenda (Vetenskapsrådet, 

2017). Trots att artiklarna genomgått en peer-review är det viktigt att granska dem på ett 

kritiskt sätt och reflektera kring artiklarnas etiska ståndpunkter i sitt verkställande.  

 

Det är även viktigt att forskare reflekterar kring vilka fördelar och eventuella nackdelar 

resultatet av en studie kan bidra till samhället (Vetenskapsrådet, 2017). Min önskan och 

förhoppning är att min studie kan förbättra det sociala arbetet med hjälp av tillväxt i 

kunskapen kring simulerad gambling och hur det påverkar människor, inte minst barn och 

ungdomar. Om Sveriges föräldrar saknar insikt i ungdomarnas vanor i datorer och spel är det 

viktigt att det sociala arbetet är väl insatt i frågan.  

 

3. Teoretiska perspektiv och begrepp 
 

Begreppet teori beskrivs, enligt Larsson (2005) som en form av tankekonstruktion som får 

betydelse för att undersöka och förklara det fenomen som studeras. En teori kan till exempel 

främst inriktas på vårt inre såsom psykoanalytisk teori eller kognitiv psykologi. Teorier kan 

dessutom vara beskrivningar av hur vi kan förstå människors handlingar i någon form av 
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beteendeteori eller om samspelet mellan individen och den sociala verkligheten. I analysen av 

resultatet har jag använt den biopsykosociala teorin om gambling. Jag valde teorin eftersom 

den menar att vi inte kan åskåda och närma oss ett förstående för hur gamblingliknande 

aktiviteter påverkar människor utan att se på sociala, psykologiska och biologiska aspekter på 

ett intersektionellt sätt.   

 

3. 1 Den biopsykosociala teorin om gambling  
 

Gambling är en av få aktiviteter som skär igenom alla barriärer av ras, klass och kultur 

(Griffiths & Delfabbro, 2001). De flesta rapporter gällande den europeiska populationen har 

kommit fram till att över hälften av alla människor deltar i gambling och liknande aktiviteter, 

även fast majoriteten spelar oregelbundet. Det är inte överraskande att det finns en stor bas av 

forskning inom området då antalet spelare är många och att konsekvenserna av ett missbruk är 

förödande för individen men även för familj och vänner. Gambling finns i många olika 

skepnader och det utvecklas ständigt nya sätt för aktiviteten att leta sig in i nya medier. Den 

grundläggande problematiken är dock densamma oavsett gestalt. Trots det generösa utbudet 

av forskning inom ämnet har pessimism inom ämnesområdet utryckts gällande den 

försummade utsträckningen forskare problematiserat och analyserat bakomliggande orsaker 

till gambling. Det inkluderar faktorer som att kunna urskilja karaktäristiska drag som skiljer 

normalt gamblande mot problematisk, vad som räknas som gambling, hur vi klassificerar och 

identifierar gamblingproblem samt mekanismerna som ligger till grund till olika stadier av ett 

problematiskt gamblande (Griffiths & Delfabbro, 2001). Trots att de flesta granskare påtalar 

metodologiska brister i många av studierna i området, exempelvis urvalsstorlek, validitet, 

avsaknad av tydlighet som resulterar i teorier som saknar helhetsuppfattning kring problemet, 

fortsätter forskningen att föras enligt samma formula.  

 

Griffiths och Delfabbro (2001) beskriver gamblingens forskningsläge som fragmenterat och 

av isolerad karaktär. Trots forskarnas erkännande av komplexiteten i beteenden kring 

gambling har större delen av forskningen bedrivits inom begränsade specialiserande områden 

med singulära teoretiska perspektiv exempelvis behaviorism eller kognitivism. Forskarna 

använder sig sällan av multipla teorier i samspel. Det signalerar om ett antagande att en enda 

förklaring eller teori är tillräcklig för att förklara aspekter av gambling, och att rivaliserande 

perspektiv därför är felaktiga. Den biopsykosociala teorin menar att det finns områden vi 
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behöver förhålla oss till intersektionellt om vi ska närma oss ett förstående kring hur 

aktiviteter lik gambling, reell gambling samt gamblingproblem slår rot i människor.  

 

Gambling och liknande former är ett mångfacetterat fenomen snarare än en enhetlig. 

Följaktligen kan många faktorer spela in på olika sätt på olika nivåer, exempelvis biologiska, 

sociala eller psykologiska. Teorier kan vara komplementära snarare än ömsesidigt 

uteslutande, vilket antyder att begränsningar av enskilda teorier kan övervinnas genom en 

kombination av idéer från andra perspektiv, alltså ett eklektiskt förhållningssätt (Griffiths & 

Delfabbro, 2001).  

 

Människor som spelar på chansaktiviteter, till exempel lotterier, gör det vanligtvis av yttre 

skäl kopplade till social problematik. Somliga gör det av ekonomiska skäl medan andra gör 

det för att slappna av och fly från oro och problem. Även fast sociala och demografiska 

faktorer kan förklara varför vissa människor är mer benägna att gambla än andra, brister det 

sociala perspektivet i att förklara varför vissa spelar mer än andra eller vilka faktorer som 

bidrar till att bibehålla intresset för spelandet. Vi bör vända oss till psykologin för svar för den 

typen av frågor, ett fält som är anmärkningsvärt mångfaldig. Nästan varje huvudgren av 

psykologi (kognitivism, behaviorism, freudiansk teori eller missbruksteori) har använts i ett 

försök att förstå gambling och dess problematik. Trots detta är det möjligt att dela upp teorin i 

två huvudsakliga inriktningar. Den första menar att olika gambling-beteenden är kopplade till 

vanemässiga processer vilka planteras som konsekvens av gamblingen. Den andra åsyftar att 

variationerna av beteenden beror på biologiska skillnader mellan individer. Centralt för 

psykologiska förklaringsmodeller är iden om att vem som helst har potentialen att skapa ett 

gamblingmissbruk. Det är på det viset eftersom aktiviteterna i sin natur är svåra för människor 

att motstå: spänning, risk-tagning och möjlighet för vinst (Griffiths & Delfabbro, 2001).  

 

Griffiths och Delfabbro (2001) anser att sociala och psykologiska förklaringar är otillräckliga 

för att förklara spelbeteendets fulla komplexitet. Även om det pågående beteendet är förklarat 

med hjälp av behaviorism eller kognitiv teori består fortfarande frågan varför somliga 

gamblar mer än andra. Med andra ord, även om det verkar troligt att eskalerade engagemang 

för gambling sannolikt bidrar till minskad kontroll av individens beteende, utveckling av 

irrationella övertygelser kring sitt spelande samt större psykologiskt beroende, är det viktigt 

att avgöra vad som gör att vissa spelare är mer mottagliga för dessa faktorer än andra. Enligt 

den biopsykosociala teorin kan biologi förklara detta. En central del i biologiska forskningen 
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är att ta reda på om patologiska spelare har egenskaper som skulle kunna förutbestämma deras 

överkonsumtion av gambling. Beroendepersonlighet är ett begrepp som används i den 

biologiska forskningen och bygger på idén att vissa människor har en genetisk grund med en 

speciell variant av dopamin-gen som skapar en ökad risk för beroendeframkallande 

beteenden. Beroendepersonligheten har även ökad risk för överlappningar mellan olika 

beroendeframkallande ting exempelvis alkohol, destruktiva sociala beteenden, olagliga 

droger, datorspel och gambling. När individen utvecklat ett missbruk av något av exemplen 

ovan är det större risk att de skapar fler missbruk ett överlappande beroende (Griffiths & 

Delfabbro, 2001). 

 

Sammanfattningsvis verkar det som att spelare först påverkas av sociologiska faktorer, 

exempelvis tillgången till spelmöjligheter, attityder och vanor hos föräldrar, vänner och 

sociala kretsar samt brist på alternativa aktiviteter. Under de mellersta utvecklingsstadierna 

finns det många faktorer som starkt påverkar upprätthållandet av spelbeteende. Tre av dessa 

faktorer är förstärkningsschema (belöningsschema), flykt-kvaliteterna för spel samt kognitiva 

systematiska tankefel. Gambling är alltså en komplex, flerdimensionell aktivitet som 

sannolikt inte förklaras av någon enda teori. Istället tjänas denna forskning bäst av en 

biopsykosocial modell som förhåller sig till sociala, psykologiska samt biologiska aspekter i 

ett korsande samspel (Griffiths & Delfabbro, 2001). 

 

 

4. Resultat   
 

I det här avsnittet presenterar jag resultatet i relation till syftet som uppsatsen har som grund 

samt det som framkommit tack vare urvalet av artiklar som presenteras i bifogad matris (se 

bilaga 1). Resultatavsnittet inleds med en övergripande beskrivning av forskningen i ämnet. 

Vidare presenteras resultatet baserat på de frågeställningen och teorin som 

forskningsöversikten vilar på.  

 

Efter en sammanfattning av artiklarnas metodologi åskådliggjordes det att urvalet bestod av 

artiklar med kvantitativ, mixade metoder samt experimentell metod (se översiktstabell). 

Majoriteten av artiklarna var av kvantitativ natur. Artiklarna i urvalet behandlar frågan om hur 

simulerad gambling påverkar människor på olika sätt. Beroende på vilka infallsvinklar 

artiklarna hade i frågan (social, psykologisk eller biologisk) användes generellt sett olika 

metoder för att passa deras syfte och frågeställningar. Kvantitativa metoder undersökte på 
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bred skala hur konsumenter av simulerad gambling mår jämfört med icke konsumenter. Det 

gjordes med hjälp av enkäter och screenings som förutom att undersöka det psykiska måendet 

även undersökte urvalet ur ett socio-demografiskt perspektiv för att utläsa samband kopplade 

till sociala hänseenden (se Bilaga 1). Artiklar med mixade metoder hade en kvantitativ del 

som utforskade deltagarnas mående med hjälp av screenings, men hade även en kvalitativ del 

med syfte att förstå motivationen för spelandet av simulerad gambling men även hur det 

påverkar deltagarna på individnivå samt vad det är i spelen som är jämförbara med reell 

gambling (Zendle, Meyer & Over, 2019). Artikeln med experimentell metod utforskade med 

psykologisk och biologisk utgångspunkt om simulerad gambling är uppbyggd med samma 

struktur som reell gambling och om det i sin tur triggar utsöndring av lyckoämnen och 

spänning på samma sätt (Larche, Chini, Lee, Dixon & Fernandes, 2019).  

 

Större delen av urvalet visar att konsumerandet av datorspel med simulerad gambling 

förutspår ökad delaktighet i reell gambling om pengar (Molde et al. 2019; McBride, 2016; 

Wood, Gupta, Derevensky, Griffiths, 2004; King, Delfabbro, Kaptsis, Zwaans, 2014; Li, 

Mills, Nower, 2019; Zendle, 2019; Zendle, Meyer, Over, 2019; Brooks, Clark, 2019). Ett 

antal artiklar kom fram till att förhållandet existerar men att det var mindre än de tidigare 

hypotiserat (Forrest, King, Delfabbro, 2016; Zendle, Cairns, 2019; Wardle, 2019). Inga 

studier i urvalet kom fram till signifikanta skillnader mellan män och kvinnor när det gäller 

ökad delaktighet i reell gambling efter konsumering av simulerad gambling.  

Samtliga studier i urvalet kom fram till att simulerad gambling har tendenser att påverka 

individer på negativa sätt. När jag senare redovisar resultatet i samspel med min valda teori 

går jag in mer specifikt på vilka olika aspekter det gestaltas. För att lättare se artiklarnas 

inriktningar ur det biopsykosociala perspektivet finns det visualiserat i bilaga 1. 



4.1 Hur påverkas individer av simulerad gambling i datorspel? 
 

Artikelnamn Urval Syfte och frågeställning/ar Metod Resultat och slutsatser 

Brooks, G.A., & Clark, 

L. (2019). Associations 

between loot box use, 

problematic gaming and 

gambling, and gambling-

related 

cognitions. Addictive 

behaviors, 96, 26–34. 

Doi: 

10.1016/j.addbeh.2019.0

4.009 

Studien hade 

två urval av 

deltagare där 

det första 

urvalet bestod 

av 144 

amerikanska 

individer över 

21 år som 

spelar 

datorspel och 

känner till vad 

en loot-box är. 

Det andra 

urvalet gjordes 

på ett brittiskt 

universitet 

med 113 

individer över 

19 år, förutom 

åldern var 

urvalskraven 

samma. 

(n=257) 

Studien undersökte sambanden 

mellan engagemang i simulerad 

gambling och gamblingbeteenden. 

För att fastställa robustheten i 

observationerna gjordes två 

undersökningar från olika urval.  

I vilken utsträckning köper vuxna 

som spelar datorspel loot-boxes?  

Finns det liknelser mellan spelens 

simulerade gambling och verklig 

gambling i avseenden som falska 

trosuppfattningar, missbruk samt 

problematisk datorspelande? 

 

Kvantitativ enkätstudie. 

Individerna fick enkäter och 

screenings som handlade om 

datorspel och loot-boxes, IGDS 

(Internet Gaming Disorder Scale), 

DOSPERT-F (Domain-Specific 

Risk-Taking) som undersöker 

individens riskbeteenden samt en 

enkät om gambling-attityder och 

kognitiva distorsioner. Korsande 

analyser gjordes därefter. 

Resultatet visade att datorspelare köpte betydligt mer loot-boxes i spel där det finns 

en marknadsplats (där det går att sälja vidare vinsterna från loot-boxes till andra 

spelare). Det betyder att vinsterna har ett ekonomiskt värde och kan i det avseendet 

jämföras med reell gambling. Vidare visar resultatet att konsumenter av loot-boxes 

har attityder och trosuppfattningar om gambling som till större grad liknar de 

kognitiva distorsioner som gamblingmissbrukare har. Intressant nog rapporterade 

de flesta deltagare att de förhåller sig till loot-boxes på samma sätt som de gör till 

reell gambling (68,1% och 86,2% av de båda urvalen). RLI-poäng (Risky Loot-box 

Index) var signifikant associerade med PGSI-poäng (Problem gambling Severity 

idex). Dessutom var RLI associerat med gamblingproblem och kognitionsskalor 

kopplade till gambling. Variabler kring ålder och kön kunde inte förutspå ökad risk 

för gamblingproblem. 

Molde, H., Holmøy, B., 

Merkesdal, A.G., 

Torsheim, T., Mentzoni, 

R.A., Hanns, D., 

...Pallesen, S. (2019). 

Are Video Games a 

Gateway to Gambling? 

A Longitudinal Study 

Människor 

med ett 

åldersspann 

mellan 16–74 

år som har 

spelat 

datorspel inom 

6 månader, 

Författaren skriver att 

spelproblem i form av hasardspel 

är ett socialt problem där det finns 

mycket forskning. Däremot tar 

hasardspel nya skepnader i de 

tekniska framsteg vi nu genomgår, 

framförallt inom datorspel. 

Författarna menar att det är viktigt 

Longitudinell kvantitativ design 

med två datainsamlingar i form av 

enkät med två års mellanrum. 

Deltagarna svarade på frågor om 

datorspelsvanor samt deras vanor 

inom gambling. Svaren var 

indelade i fyra svarsalternativ i 

olika rang av svårighetsgrad. 

Resultaten påvisade att höga resultat på screeningen inom datorspelsberoende i 

första data-insamlingen förutspådde höga resultat på screeningen för 

gamblingberoende på andra data-insamlingen. Höga poäng för gamblingberoende i 

första datainsamlingen ökade inte chansen för ökat datorspelsberoende i andra 

datainsamlingen. Det tyder på att datorspelsmissbruk kan förutspå framtida 

gamblingproblem, men gamblingmissbruk kan inte förutspå ett datorspelsmissbruk.  

Studien hittade inga signifikanta skillnader i resultaten mellan olika kön. 

  

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.04.009
https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.04.009
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Based on a 

Representative 

Norwegian Sample. 

Journal of Gambling 

studies, 35(2), 545–557. 

doi: 10.1007/s10899-

018-9781-z 

eller 

hasardspelat 

inom 12 

månader. (N = 

4601) 

  

att forska kring hur datorspelen 

och dess aktiviteter påverkar 

människor över tid, och om det 

kan ge upphov till att gå över till 

reella hasardspel. Studiens 

frågeställning är om 

datorspelsberoende ökar 

sannolikheten för att den enskilde 

riskerar ett framtida beroende för 

gambling. 

  

Svaren jämfördes mellan 

datainsamlingstillfällena. 

Chiu, E. Y., & Woo, K. 

(2012). Problem 

gambling in chinese 

american adolescents: 

Characteristics and risk 

factors. International 

Journal of Mental 

Health and 

Addiction, 10(6), 911-

922. doi: 

10.1007/s11469-012-

9387-0 

Kinesiska 

invandrare I 

USA mellan 

13–19 år. 

(n=192) 

Syftet med denna undersökning 

var att undersöka 

svårighetsgraden av problematisk 

gambling bland invandrare. Det 

andra målet var att identifiera 

beteendemässiga och psykosociala 

variabler som är förknippade med 

spel från kinesamerikanska 

ungdomar. De undersöker även 

om datorspelande ungdomar 

gamblar mer än andra och varför. 

Studiens design är en kvantitativ 

studie där empiriinsamlingen 

gjordes med hjälp av enkäter och 

screenings. Enkäterna och 

screenings som användes i studien 

var South Oaks Gambling Screen-

Revised for adolescents (SOGS-

RA), Sociodemografisk enkät som 

innehöll variabler som ålder, kön, 

etnisk bakgrund. Den sista 

enkäten innehöll variabler om 

substansbruk, datorspelsvanor, 

föräldrar som gamblar, 

emotionella problem samt 

studentens betyg. Datan 

analyserades därefter efter syfte 

och frågeställningar. 

100% av ungdomarna som kategoriserades som problemgamblare av SOGS-RA 

hade som vana att spela datorspel efter skolan, medan endast 25% av 

problemgamblare rapporterade droganvändning under de senaste 12 månaderna. 

Efter hierarkisk regression visade det sig att datorspelande var av signifikant grad 

förutsägande för ökad risk av gamblingproblem. Den sociodemografiska delen 

visade att skolresultat, föräldrar som gamblar samt ålder hade låg inverkan på 

förutsägelsen kring problemgambling. 

 
 

Larche, C.J., Chini, K., 

Lee, C.S., Dixon, M.J., 

& Fernandes, M.A. 

(2019). Rare Loot Box 

Rewards Trigger Larger 

Arousal and Reward 

Responses, and Greater 

Urge to Open More Loot 

Studenter från 

universitetet 

Waterloo som 

spelat spelet 

Overwatch 

senaste 

månaden samt 

konsumerat en 

Syftet med studien är att 

undersöka om loot-boxes och dess 

ljud, animeringseffekter vid 

öppnandet samt effekter när 

spelaren får veta vad den fick ger 

samma psykologiska utslag och 

utsöndring som spelautomater. 

Experimentell forskning. Första 

experimentet observerade 

deltagaren när hen öppnade en 

loot-box. Baserat på vinstens 

sällsynthet dokumenterades 

deltagarens upphetsning, positiv 

valens samt begär att öppna 

ytterligare en låda. Experiment två 

Resultatet visade att icke-monetära vinster och belöningar i simulerad gambling är 

åtråvärda även utan ekonomiskt värde. Det ger samma känslomässiga utslag och 

begär för att spela mer som reell gambling. Resultaten tyder också på att föremålen 

med störst sällsynthet var de mest känslomässigt förstärkande, glädjande och 

framkallande lusten att öppna en till låda. Upptäckten att loot-boxes framkallar 

stark upphetsning kopplat till förväntning redan innan lådan öppnats går i linje med 

mönster av upphetsning i spelupplevelsen i spelautomater där det förekommer en 

uppbyggnad av känslor i väntan på att spelet snurrar och långsamt saktar ner för att 
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Boxes. Journal of 

Gambling Studies, 1 - 

23. DOI: 

10.1007/s10899-019-

09913-5 

loot-box 

senaste 

månaden 

(n=47) 

undersökte deltagarnas besvikelse, 

negativa valens samt begär att 

öppna ytterligare en låda baserat 

på öppnandet av en låda med icke 

sällsynt vinst.  

sen visa resultatet. 

Forrest, C. J., King, D. 

L., & Delfabbro, P. H. 

(2016). The gambling 

preferences and 

behaviors of a 

community sample of 

australian regular video 

game players. Journal of 

Gambling Studies, 32(2), 

409-420. doi: 

10.1007/s10899-015-

9535-0 

Människor 

med 

datorspelsintre

sse mellan 16–

68 år 

(N = 485) 

 

.  

Författarna skriver att tidigare 

forskning har visat att 

datorspelsmissbruk på många sätt 

delar likheter med spelmissbruk 

om pengar. Vidare skriver de att 

om så är fallet, kan det innebära 

att individer som uppbär ett av 

missbruken också riskerar att få 

problem med det andra. Studien 

undersöker sambandet mellan 

datorspelande individer och deras 

preferenser för hasardspelande. 

Författarnas hypotes är att högre 

frekvenser av datorspelande skulle 

visa ett högre deltagande i både 

spel om pengar samt simulerad 

gambling.  

 Kvantitativ studiedesign med 

datainsamling i form av en enkät. 

Deltagarna fick frågan hur ofta de 

spelade för pengar med 

svarsalternativ i form av en 5-

poängsskala där 1 = 'aldrig', 2 = 

'en eller två gånger', 3 = 'mellan 

en och tre gånger per månad', 4 = ' 

varje vecka ', och 5 =' dagligen '. 

Deltagarna ombads även att 

värdera hur ofta de spelade 

datorspel och hur ofta de då 

upplevde negativa symptom. Svar 

gavs enligt en 5-punktsskala som 

sträckte sig från "aldrig" till 

"mycket ofta". Poäng kunde 

sträcka sig från minst 21 till högst 

105. Svaren jämfördes för att se 

samband mellan gambling och 

datorspelande.  

På förhand trodde författarna att frekvensen av spelandet skulle kunna förutspå ett 

ökat deltagande i hasardspel. Studien kom fram till att sambandet mellan simulerad 

gambling och reell gambling inte är så stark som deras hypotes föreslog (p> .05). 

Frekvensen av datorspelande var signifikant förknippad med manligt kön, yngre 

ålder och gamblingproblem. Däremot var det ingen generell skillnad mellan ålder 

och kön när det gäller gamblingfrekvens.  

McBride, J. (2016). 

Gambling and video 

game playing among 

youth. Journal of 

Gambling Issues, 34, 

156-178. doi: 

10.4309/jgi.2016.34.9 

Tonåringar 

och unga 

vuxna mellan 

16–24 år. (N= 

1,229)  

Lära sig mer om sambandet 

mellan datorspelande och 

gambling. Till hur stor grad spelar 

gamblare datorspel? Gamblar 

datorspelare? Och kan det ena 

leda till det andra? 

Kvantitativ studie. Deltagarna 

fyllde i fyra enkäter. Demografisk 

enkät, GAQ (Gambling Activity 

Questionnaire, VAQ (Video game 

activity Questionnaire) samt en 

diagnosskala för problemspelande 

(DSM-IV-TR). Enkäterna 

jämfördes för att utläsa 

spelvanorna hos individerna. 

Betydligt fler gamblande deltagare (94,1%) än icke-gamblande (85,7%) hade 

datorspelande som intresse. Proportionellt sett, visade det sig att det fanns en stark 

korrelation mellan att vara beroende av datorspel och samtidigt vara beroende av 

hasardspel. Datorspelsberoende deltagare hade fyra gånger så stor risk att även vara 

beroende av gambling som icke datorspelande deltagare. Skillnaderna mellan män 

(n = 30, 5,6%) och kvinnor (n = 5, 0,7%) för svårighetsgraden av 

gamblingmisssbruk var av statistisk signifikans. Det fanns inga betydande 

åldersskillnader mellan icke-gamblare och problem-gamblare. En jämförelse av 

icke-gamblare och sociala-gamblare visade dock att det var fler icke gamblare 

under arton år. Det tyder på att unga personer generellt sätt spelar mindre, men att 

minderåriga har tillgång till reell gambling med artonårsgräns.   

https://doi.org/10.1007/s10899-019-09913-5
https://doi.org/10.1007/s10899-019-09913-5
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Wood, R. T. A., Gupta, 

R., Derevensky, J. L., & 

Griffiths, M. (2004). 

Video game playing and 

gambling in adolescents: 

Common risk 

factors. Journal of Child 

& Adolescent Substance 

Abuse, 14(1), 77-100. 

doi: 

10.1300/J029v14n01_05 

Barn och 

ungdomar 

mellan 10–17 

år (N= 996) 

  

Syftet är att undersöka 

datorspelande ungdomars 

gamblingvanor och beteenden. 

Det kan i sin tur synliggöra om 

datorspel påverkar ungdomars syn 

på gambling.  

Kvantitativ studie. Deltagarna 

fyllde i diverse enkäter. Den första 

enkäten var DSM-IV-J vilket är 

en ungdomsscreening för 

patologisk gambling. Den andra 

enkäten var The Risktaking 

Quastionnaire (TRQ) som är en 

tjugoskalig gradering för 

riskhantering. Den tredje handlade 

om datorspelsvanor. Empirin 

jämfördes för att utläsa samband. 

Resultaten visade ett tydligt samband mellan datorspelande och konsumtion av 

gambling hos ungdomar. De som hade gamblingproblem spelade betydligt mer 

datorspel än deltagarna som gamblar måttligt eller inte alls. Det fanns ett signifikant 

samband mellan svårighetsgraden av gamblingproblem och spänning som 

motiverande faktor till datorspelandet. (2 = 23,73, df = 3, p = 0,001). 

Problemspelarna inom gambling var benägna att överskatta sig själva som duktiga 

datorspelare. Det tyder på att datorspelen påverkar individerna till att överskatta sin 

kontroll av att ha inverkan på vinst eller förlust under randomiserade förhållanden. 

Deltagarna som spelade mer datorspel hade högre grad av gamblingproblem och 

visade betydligt högre skalor av depression, ensamhet samt behovet att hitta vänner.   

King, D. L., Delfabbro, 

P. H., Kaptsis, D., & 

Zwaans, T. (2014). 

Adolescent simulated 

gambling via digital and 

social media: An 

emerging 

problem. Computers in 

Human Behavior, 31, 

305-313. doi:  

10.1016/j.chb.2013.10.0

48 

Tonåringar 

mellan 12–17 

år. (N=1287)  

Studiens syfte är att undersöka om 

simulerad gambling i olika 

tekniska aktiviteter kan ge upphov 

och öka risken för framtida 

problematisk gambling. Den är 

även utformad med syfte att 

undersöka ungdomars risk för 

mentala hälsoproblem kopplat till 

simulerad gambling och datorspel. 

Kvantitativ enkätstudie. 

Deltagarna svarade på enkäter och 

screenings. En standardiserad 

demografisk enkät användes för 

information gällande ålder, kön, 

kulturell bakgrund och 

huvudspråk. För att ta reda på 

konsumeringen av simulerad 

gambling användes en enkät med 

25 frågor om simulerad gambling 

med eller utan monetär natur. En 

screening för gamblingproblem 

användes samt en enkät gällande 

deltagarnas mentala hälsa.  

Resultaten visade att en stor del av ungdomarna (25%) konsumerar aktiviteter som 

innehåller simulerad gambling. Utöver det visar resultaten att simulerad gambling 

ökar risken för patologiskt spelande om pengar. Engagemanget kring spel om 

pengar bland individer som spelar spelen innehållande simulerad gambling var 

betydligt mer utbrett än vad som förväntades. ( χ2(1) = 86.1, p < .05, Eta = .27.) 

Inga signifikanta skillnader i graden av depression och ångest observerades mellan 

de som gjorde det och de som inte deltog i simulerat spel.  
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Li, W., Mills, D., & 

Nower, L. (2019). The 

relationship of loot box 

purchases to problem 

video gaming and 

problem 

gambling. Addictive 

Behaviors, 97, 27-34. 

doi: 

10.1016/j.addbeh.2019.0

5.016 

Vuxna med 

datorspelsintre

sse (n=618)     

 Studien undersöker relationen 

mellan köp av loot-boxes och dess 

påverkan på gamblingmissbruk 

och datorspelsberoende. Den 

undersöker även hur den 

simulerade gamblingen påverkar 

individer mentalt. 

 

             

Kvantitativ tvärsnittsstudie i form 

av online-enkät. Enkäterna som 

användes var inriktade på deras 

historik med loot-boxes senaste 

12 månaderna, hur ofta de spelar 

spel och hur länge per sittning, 

DSM-5 IGD som är en skala för 

datorspelsproblem, PGSI (The 

problemgambling severity index) 

samt BSI-18 som är en screening 

för 18 negativt mentala symptom.  

        

Resultatet påvisade att nästan hälften av urvalet (44%) använde pengar på inköp av 

loot-boxes under det senaste året. Konsumenter av loot-boxes spelade datorspel 

oftare och under längre sessioner och hade högre risk för datorspel- och 

gamblingmissbruk. Konsumenter av simulerad gambling hade även högre risk för 

mentala besvär som nervositet, oförklarlig rädsla, känslan av att vara värdelös, 

depression och ensamhet. 

Zendle, D. (2019). 

Problem gamblers spend 

less money when loot 

boxes are removed from 

a game: a before and 

after study of Heroes of 

the Storm. PeerJ, 7, 

e7700. doi:10 

7717/peerj.7700 

Individer som 

spelar Heroes 

of the Storm 

(n=112)  

I studien beskriver författaren hur 

forskningsläget är oklart kring om 

simulerad gambling ger upphov 

till reell gambling. Det eftersom 

studiernas metodologi inte kan 

särskilja om fler redan existerande 

gamblers konsumerar loot-boxes, 

eller om den simulerade 

gamblingen påverkar individen 

och ger upphov till initiering av 

reella gambling-aktiviteter.  

Studiens syfte är att undersöka om 

gamblingmissbrukare spenderar 

mer pengar på loot-boxes än 

riskspelare eller oproblematiska 

spelare.  

            

Kvantitativ enkätstudie. 

Författarna jämförde hur mycket 

pengar individer spenderar i spelet 

Heroes of the Storm innan och 

efter borttagandet av loot-boxes 

från spelet. Det gjordes samtidigt 

som individerna fick genomgå en 

screening för gamblingmissbruk 

(Problem Gambling Severity 

Index). Summan individerna 

spenderat i spelet jämfördes sedan 

mellan innan och efter 

borttagandet av lådorna. Efter det 

bedömdes nivåerna efter 

individernas skalor på screeningen 

för gamblingmissbruk. 

Individerna blev sedan indelade i 

olika kategorier baserat på 

screeningen. Spelare med låg risk, 

riskspelare samt problemspelare. 

De jämfördes baserat på insamlad 

empiri för att hitta samband 

mellan gambling och simulerad 

gambling kopplat till loot-boxes 

Ju mer pengar individen spenderade på loot-boxes, ju allvarligare var deras 

gamblingproblem. Resultatet visade att vägen till gamblingproblem är en process 

där intermittenta belöningar får individer att associera spelaktiviteter med 

fysiologisk spänning. Gamblers med låg risk samt risk-gambers spenderade 

liknande summor pengar efter borttagandet av loot-boxes. Problemgamblers 

spenderade signifikant mindre summor efter borttagandet (p = 0,029). Denna 

forskning antyder att närvaron av loot-boxes i spel får individer med 

gamblingproblem att spendera mer pengar i det spelet.  
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Zendle, D., & Cairns, P. 

(2019). Loot boxes are 

again linked to problem 

gambling: Results of a 

replication study. PloS 

one, 14(3), e0213194. 

doi: 

10.1371/journal.pone.02

13194 

Datorspelare 

som inte visste 

om vad 

studiens mål 

eller syfte var 

(n = 1,172) 

Studiens syfte är att undersöka 

den simulerade gamblingens 

påverkan på individen samt 

undersöka en eventuell korrelation 

mellan individers summa 

spenderade på loot-boxes och 

deras gamblingproblem.  

Kvantitativ enkätstudie. 

Individerna angav summan 

spenderande pengar på loot-boxes. 

De fick sedan genomgå en 

screening för gamblingproblem 

(PGSI). Deltagarna blev utifrån 

screeningen kategoriserade som 

antingen ”non problemgambler”, 

”low-riskgambler”, ”moderate-

riskgambler” samt 

”problemgambler”. 

Kategoriseringen jämfördes med 

data insamlad om hur stor summa 

deltagarna spenderat på loot-

boxes.  

Sammantaget fanns det en signifikant länk mellan deltagarnas poäng i Problem 

Gambling Severity Index och deras utgifter på loot-boxes (p <0,001, η2 = 0,051). 

Individer utan spelproblem spenderade betydligt mindre pengar på simulerad 

gambling än de som var problemspelare eller i riskzonen. Resultatet visade dock att 

korrelationen endast var signifikant för deltagarna med screeningpoäng höga nog att 

kategorisera dem som problemgambler. Resterande kategorier hade liknande 

spenderande. 

Zendle, D., Meyer, R., & 

Over, H. (2019). 

Adolescents and loot 

boxes: links with 

problem gambling and 

motivations for 

purchase. Royal Society 

open science, 6(6), 

190049. doi: 

10.1098/rsos.190049 

16-18 åriga 

tonåringar (n = 

1155) 

Studiens syfte är att hitta 

empiriska bevis på att det finns ett 

samband mellan att handla loot-

boxes och gamblingproblem bland 

tonåringar. De vill även veta mer 

om vad det är med loot-boxes som 

motiverar ungdomar till att köpa 

dem.  

Mixad metod. Empirin samlades 

in genom enkäter med 

frågeformulär om vanor inom 

datorspel, gambling samt 

simulerad gambling. De 

analyserades därefter efter både 

kvantitativa och kvalitativa 

utgångspunkter. 

Kvantitativt resultat:  

Problemspelare spenderade mer än fem gånger så mycket pengar på loot-boxes än 

de som inte hade problem. Gamblingproblem och utgifter för loot-boxes hade ett 

samband av storleken η2 = 0,120: mer än dubbelt så stark än förhållandet sett ut i 

vissa liknande studier. Ungdomar var särskilt mottagliga för att utveckla 

problemspel på grund av olika faktorer. En av dessa faktorer är impulsivitet, som är 

kopplad till omogen utveckling av signalsubstanser. I denna studie var problemspel 

bland ungdomar kopplade till impulsivitet (η2 = 0,040). 

 

Kvalitativt resultat:  

21,9% av deltagarna känner sig pressade till att köpa lådorna eftersom de sällsynta 

föremålen krävs för att vara konkurrenskraftig i spelet. Somliga upplever stress när 

spelen släpper nya bättre föremål som gör sina nuvarande obsoleta. Det gör att de 

behöver spendera ytterligare pengar för fler lådor. De upplevde även en 

gruppdynamik i att de inte ville dra ner sitt lag genom att inte ha de bästa föremålen 

(som de får som vinst i lådorna). 15,2% av deltagarna utryckte att strukturen kring 

loot-boxes skapar en påtvingad motivation att köpa dem. De köper lådorna för att 

vinna exklusiva föremål som innehar status i spelen och därmed känna tillhörighet 
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med sin sociala krets i spelet. 15,9% av individerna skrev att de öppnar lådorna på 

grund av spänningen de känner vid aktiviteten. De jämför känslan med den de 

känner vid reell gambling 

  

Wardle, H. (2019). The 

Same or Different? 

Convergence of Skin 

Gambling and Other 

Gambling Among 

Children. Journal of 

Gambling Studies. 35(3).  

Doi: 10.1007/s10899-

019-09840-5. 

Elever mellan 

11–16 år från 

446 olika 

skolor I 

England.      
(n=2881)  

Studien vill ge ökad insikt i hur 

loot-boxes påverkar barn i 

kombination med annan form av 

gambling. Har datorspel och 

gambling samma påverkan på 

barn när det gäller förstärkning av 

konsumtionsmönster? Författaren 

vill även undersöka hur simulerad 

gambling bland barn skiljer sig 

beroende på sociodemografiska 

skillnader.  

Kvantitativ enkätstudie. Empirin 

samlades in med enkäter gällande; 

barnens konsumtionsvanor 

gällande loot-boxes, 
konsumtionsvanor gällande 

gambling samt socio-demografisk 

bakgrund. 

Bevis från analysen visar att det finns viss överlappning i vilka som konsumerar 

loot-boxes och vilka som deltar i andra former av gambling. 3% av barnen i åldern 

11–16 säger att de gör båda. Även om detta kan verka som ett litet antal motsvarar 

det cirka 100 000 barn i åldern 11–16 år i Storbritannien. Den största 

överlappningsnivån mellan datorspel och gambling var mellan loot-boxes och andra 

former av online-gambling. Det bekräftar uppfattningen om en "konvergens" i 

beteendemönster hos barn som deltar i båda aktiviteterna. Denna "konvergens" var 

störst för pojkar som kände att de hade det mindre bra eller presterade mindre bra i 

skolan.      



 

 

24 
 

 

4.1.1 Psykologiskt perspektiv  
 

Centralt för psykologiska perspektivet är idén att vem som helst har potentialen att hamna i 

ett gamblingmissbruk. Enligt den biopsykosociala teorin beror det på att gamblingliknande 

aktiviteter är svåra att motstå i sin natur. Spänning, risktagande och möjligheten att vinna 

saker av värde i kombination med visuella och ljudmässiga upplägg som triggar emotionella 

reaktioner. Det psykologiska perspektivet handlar om gamblingformers kognitiva effekter på 

individen, samt hur gamblingmissbrukares irrationella tankegångar kring ämnet påverkar till 

fortsatt spel (Griffiths & Delfabbro, 2001). 

 

Resultat från urvalet visar utan motsägande att det finns psykologiska och beteendemässiga 

paralleller att observera mellan simulerade gambling i datorspel och olika former av reell 

gambling exempelvis online casinon, spelautomater, lotterier och andra elektroniska 

spelmaskiner (Brooks och Clark, 2019; King, Delfabbro, Kaptsis & Zwaans, 2014; Li, Mills 

& Nower, 2019; McBride, 2016; Molde et al. 2019; Wood, Gupta, Derevensky & Griffiths, 

2004; Zendle, 2019; Zendle, Meyer & Over, 2019). Med hjälp av ljud och ljuseffekter skapas 

en show som tillsammans med presentationen av vinstresultatet skapar pirr, nervositet, 

spänning och beroende på resultatglädje eller besvikelse. Båda fenomenen manipulerar 

scheman för individens beteendeprinciper för att belöna individen och uppmuntra till fortsatt 

spel (Larche, 2019; McBride, 2016; Zendle et al., 2019;).  

 

Resultat i studien av Larche et al., (2019) påvisar att simulerad gamblings vinster aktiverar 

samma kognitiva respons för belöning som vinster inom reell gambling. De bedrev 

forskningen för att lära sig mer kring hur simulerad gambling påverkar individer då det kan 

ge ökad förståelse kring konsekvenser och likheter med reell gambling. Intensiteten av den 

kroppsliga reaktionen varierade beroende på sällsyntheten av föremålet de vann. Med andra 

ord upplever spelaren amplifierad dopaminutsöndring, spänning samt vilja att spela mer, 

beroende på vinstens sällsynthet i simulerad gambling, även när det gäller vinster utan värde i 

verklig valuta. Till och med innan vinsten uppenbarade sig i loot-boxen visade deltagarna en 

markant ökning av upphetsning i väntan på att lådan öppnades. Sådana mönster liknar 

spelupplevelsen i spelautomater, exempelvis enarmad bandit (Larche et al., 2019).   

 

Deltagandet i simulerad gambling har visat varierande forskningsresultat gällande påverkan 

på individers psykiska hälsa. Utav tre studier som behandlade frågan visade samtliga positiv 
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korrelation mellan högre konsumtion av simulerad gambling och ökad risk för psykisk 

ohälsa. Resultaten visade att deltagarna som handlat loot-boxes haft högre grad av 

sömnproblem, ångest och depression. På grund av forskningens studiedesign kan vi endast 

spekulera kring varför det är på det viset. Å ena sidan kan besvären vara konsekvenser av 

deltagandet i den simulerade gamblingen, Å andra sidan kan det vara så att individer med 

mentala besvär i större grad letar sig till sådana aktiviteter (Li, Mills & Nower, 2019; Zendle, 

Meyer & Over, 2019). Studien av King et al. (2014) påvisade en positiv korrelation men svag 

till den grad att den inte anses vara signifikant i forskningsområdet.  

 

Genom kvalitativa delar i en studie med mixad metod av Zendle et al., (2019) har deltagare 

beskrivit hur simulerad gambling påverkar dem på individnivå. Den mest populära 

beskrivningen var att aktivitetens upplägg och struktur skapade en inneboende press att vinna 

föremålen. Enligt deltagarna är de sällsynta vinsterna i loot-boxes ofta föremål spelaren 

behöver för att vara konkurrenskraftig i spelet. Känslan av att behöva införskaffa föremålen 

till varje pris var extra påtaglig i spel där ungdomar spelade med sina vänner, eftersom det 

orsakade en gruppdynamik där individer inte ville vara den som drar ner laget på grund av 

svaga föremål (Zendle et al., 2019).  

 

Individer som konsumerar simulerad gambling i större skala än andra visade även högre 

tendenser till kognitiva distorsioner vilket även observerats som vanligt förekommande i 

gamblingmissbruk. Det gör att individerna enligt ologiska tankemönster försöker rättfärdiga 

sitt gamblande, exempelvis att de besitter mer kontroll över vinst och förlust än de egentligen 

har, vilket ofta resulterar i överdrivet spelande (Brooks och Clark, 2019).  
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4.1.2 Biologiskt perspektiv  
 

Det biologiska perspektivets syfte är att ge bidrag till förståelsen kring varför gambling och 

liknande aktiviteter som fenomen befäster sig och påverkar vissa människor mer än andra 

(Griffiths och Delfabbro, 2001). Trots att det kan tyckas rimligt att utökad konsumtion av 

gambling och gamblingliknande aktiviteter troligtvis bidrar till reducerad självkontroll i olika 

beteenden, utvecklandet av irrationell logik kring spelandet samt en större 

beroendeproblematik är det ändå viktigt att kunna avgöra vad det är som gör somliga 

gamblers mer mottagliga för dessa faktorer än andra.  

 

Chiu och Woo (2012) har genomfört en studie där de undersöker karaktärsdrag och 

riskfaktorer relaterade till gamblingproblem. Från resultatet framgick att användandet av 

substanser exempelvis alkohol, cigaretter, marijuana eller ecstasy i kombination med 

datorspel var den största riskfaktorn med högst chans att förutspå ett gamblingmissbruk. 

Enligt Griffiths och Delfabbro (2001) har det biologiska förklaringar. De menar att existensen 

av korsande beroenden och missbruk i populationen av gamblingmissbrukare har påvisats 

som evidens att beroendepersonligheter existerar. Teorin antyder att människor som har 

beroendepersonlighet bär på en genetisk variation som främjar deltagandet i 

gamblingliknande aktiviteter (Griffiths och Delfabbro, 2001). Det kan vara en del i 

förklaringen varför deltagare med datorspelsmissbruk är överrepresenterade i risken att även 

inneha ett gamblingmissbruk (Li et al. 2019; McBride, 2016; Molde et al. 2019; Wood et al. 

2014). 

 

Den biopsykosociala teorin om gambling förknippar överdriven gambling och liknande 

aktiviteter med oförmågan att kontrollera impulser (Griffiths och Delfabbro, 2001). Evidens 

inom psykobiologi antyder att bristande kontroll över impulser är kopplat till brister i 

produktionen av signalsubstanser som tros vara förknippade med impulskontroll. Utifrån 

artiklarna i forskningsöversikten har alla som behandlat ämnet impulsivitet kommit fram till 

att impulsivitet har en betydande roll i hur simulerad gambling påverkar människor. De som 

hade högre impulsivitet var särskilt mottagliga för datorspelsmissbruk, konsumtion av loot-

boxes samt utvecklandet av gamblingproblem i kombination med andra missbruk (Zendle 

och Cairns, 2019; Zendle, Meyer & Over, 2019).  
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Ju yngre deltagarna var desto högre datorspelsfrekvens uppvisades. Förvånande nog visade 

detta i sin tur ingen ökning i frekvensen av gambling. Det kan bero på att åldersgränsen och 

diverse lagar och regler för reell gambling försvårar minderårigas åtkomst till aktiviteten 

(Forrest et al, 2016; McBride, 2016). 

 

Ett antal artiklar i urvalet hade i avsikt att utforska demografiska skillnader i frågan om 

individers påverkan av simulerad gambling. Forskarna ansåg att eventuella skillnader kan 

hjälpa oss förstå varför somliga påverkas mer av simulerad gambling än andra. Proportionellt 

sett visade det sig att det fanns en stark korrelation mellan att vara tonåring eller ung vuxen 

och beroende av datorspel och gambling samtidigt. Datorspelsberoende deltagare hade fyra 

gånger så stor risk att även vara beroende av gambling som icke datorspelande deltagare 

(McBride, 2016). Resultat gällande simulerad gamblings effekter i kontext av kön visade viss 

diskrepans. Somliga artiklar fann inga betydande skillnader mellan män och kvinnor (Brooks 

och Clark, 2019; Forrest et al, 2016; Molde et al, 2019). En artikel såg signifikanta skillnader 

mellan män och kvinnor där män löpte större risk för gamblingproblem (McBride, 2016). En 

anledning till diskrepansen kan vara att studierna hade olika urval. Artikeln som påvisade 

skillnader hade ett randomiserat urval med ålder som enda faktor medan den som ej såg 

skillnader hade ett urval där alla deltagare var intresserade av datorspel. Den enda skillnaden 

mellan män och kvinnor som överensstämde utan diskreperande resultat var att män visades 

kraftigt överrepresenterade när det gäller överdrivet datorspelande och datorspelsmissbruk 

(Forrest, 2016; King et al. 2014). 

  

4.1.3 Socialt perspektiv  
 

Enligt den biopsykosociala teorin är aktiviteter med komponenter av risk och satsning en 

konstant inneboende beståndsdel av det mänskliga samhället där människor har en naturlig 

förkärlek för spel, risk och tävling (Griffiths och Delfabbro, 2001). Gambling och liknande 

aktiviteter är helt enkelt kompatibla med kulturella värderingar, dygder och livsstilar. I 

kohorter där aktiviteterna är mer tillgängliga och socialt acceptabla kommer fler människor 

delta (Griffiths och Delfabbro, 2001). Demografiska skillnader som ålder, samhällsklass, kön, 

etnicitet är alla relevanta beståndsdelar för att närma oss ett förstående för aktiviteter med 

gamblingliknande struktur (Griffiths & Delfabbro, 2001).  
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Wood et al., (2004) utforskade vad som motiverat ungdomar till datorspelande och gambling. 

Syftet var att få ökad förståelse kring spelandet och gamblingen kopplat till individernas 

sociala kontext. Studiens resultat visade att ungdomar använder datorspel och simulerad 

gambling som en flykt från den sociala verkligheten. Datorspelande och gamblande 

ungdomar är överrepresenterade i känslan av ensamhet och viljan att skaffa vänner inom 

aktiviteterna. Högre frekvens av spelande i både gambling och datorspel ökar exponentiellt 

känslan av ensamhet, behov av att fly från verkligheten samt risken för depression (Wood et 

al., 2004). Pojkar visade mer högre konvergens mellan aktiviteterna när de hade det mindre 

bra i skolan i kontexten av social krets och skolresultat (Wardel, 2019).   

 

Datorspel och gambling i symbios har visat sig påverka ungdomar i deras sociala liv. I en 

studie av Zendle et al., (2019) som undersökte simulerad gambling i datorspel och dess 

påverkan på ungdomar framgick det i kvalitativa intervjuer att somliga deltar för att passa in i 

sin sociala krets. I prisernas varierande rang av sällsynthet ansåg deltagarna att de köpt loot-

boxes i hopp om att det låter dem se ut på ett visst sätt i spelet, och att det skulle möjliggöra 

en social acceptans inom sin krets av vänner i spelet. Somliga deltagare angav att de köpte 

loot-boxes eftersom det framkallade samma känslor som det gör för dem i reell gambling. 

Spänning, lycka och abstinens var de mest förekommande känslorna (Zendle et al., 2019). 

 

Chiu et al., 2012 genomförde en studie kring orsaker till gamblingmissbruk i en kohort av 

invandrade kineser i USA. Syftet var att undersöka om samhällsklass eller etnicitet kan 

förutsäga ökad risk för gamblingproblem. Studien kom fram till att etniska minoriteter har två 

till fyra gånger högre risk för utvecklandet av ett gamblingmissbruk än 

majoritetsbefolkningen. Resultatet visade även att samtliga deltagare med gamblingmissbruk 

hade som vana att spela datorspel efter skolan. Det var en signifikant skillnad i jämförelse 

med individernas substansanvändning, där endast 25% av deltagarna med gamblingmissbruk 

konsumerat alkohol eller droger de senaste 12 månaderna (Chiu et al., 2012). Resultatet 

påvisar att datorspelande har större korrelation med gamblingmissbruk än 

substansanvändning, som historiskt sett varit en av de essentiella riskfaktorerna för 

gamblingmissbruk (Chiu et al., 2012).  
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4.1.4 Datorspel och ökad risk för gamblingproblem 
 

Den oftast förekommande frågeställningen bland forskningsöversiktens artiklar var om 

konsumtion av datorspel kan förutspå en ökad risk för problem kopplade till gambling. Flera 

av forskarna uttrycker att syftet med deras studie är att utforska om gamblingliknande 

moment i spel kan påverka spelarna likt moment i reell gambling gör. Skulle det vara så kan 

det i sin tur betyda att datorspel riskerar att systematiskt framkalla framtida 

gamblingmissbruk bland dess konsumenter (Brooks och Clark, 2019; Forrest et al., 2016; 

King et al., 2014; Larche et al; Li et al., 2019; McBride, 2016; Molde et al., 2019; Wardle, 

2019; Wood et al., 2004; Zendle et al, 2019).  

 

Bland studierna med kvantitativ metod (tvärsnittsdata) som behandlade datorspel och ökad 

risk för gamblingproblem visade alla artiklar utom en signifikanta samband mellan 

datorspelande och gamblingmissbruk. En artikel visade att deltagare med gamblingmissbruk 

spenderade mer än fem gånger mer pengar på spelens loot-boxes än de som gamblar 

oproblematiskt (Zendle et al., 2019). Det visade sig att ju högre frekvens av datorspelande 

individen uppgav förutspådde det högre risk för problematisk gambling (King et al., 2014; Li 

et al., 2019; McBride, 2016; Wardle, 2019; Wood et al., 2004; Zendle, 2019; Zendle och 

Cairns, 2019; Zendle et al., 2019). Studien av Forrest et al., (2016) var den enda artikeln som 

presenterade ett motsägande resultat.  

 

Ett återkommande problem alla tvärsnittsstudier delade var oförmågan att förklara kausala 

samband (King et al., 2014; Li et al., 2019; McBride, 2016; Wardle, 2019; Wood et al., 2004; 

Zendle, 2019; Zendle och Cairns, 2019; Zendle et al., 2019). Trots att de flesta studier 

påvisade att brukarna av simulerad gambling hade gamblingproblematik i högre grad bevisar 

det inte att simulerad gambling nödvändigtvis är orsaken till den tendensen. Resultatet kan 

likväl bero på att individer med befintliga gamblingmissbruk i större grad dras till andra 

gamblingliknande aktiviteter.  

 

Forskningen bedriven av Molde et al. (2019) var den enda studien i urvalet med longitudinell 

design. Studiedesignen valdes eftersom författarna var intresserade av datorspelens påverkan 

på individerna över tid. Resultatet påvisade att högre poäng i screening för 

datorspelsberoende vid första datainsamlingen förutspådde höga resultat i screeningen för 

gamblingberoende i andra datainsamlingen (Molde et al., (2019). Höga poäng för 
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gamblingberoende i första datainsamlingen ökade inte risken för datorspelsberoende i andra 

datainsamlingen. Det visar tecken på att datorspel har en påverkan på ökad gambling, men att 

gambling inte har en påverkan på ökad frekvens av datorspel (Molde et al., (2019). 

 

Den största korrelationen mellan simulerad gambling och gamblingproblem i 

forskningsöversiktens urval påträffades i en studie av Zendle et al. (2019). Där fanns en 

relation mellan simulerad gambling och gamblingmissbruk (η2 = 0,120) som var sex gånger 

större än relationen mellan alkoholberoende och gamblingmissbruk (η2 = 0,06). Enligt 

Zendle et al. (2019) är det få som opponerar sig mot teorin att alkoholen är en riskfaktor för 

gambling. Samhället bör därför ta resultaten kring datorspel och simulerad gambling på 

allvar.  
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5. Diskussion 
 

I forskningsfältet fanns det proportionsvis liten del kvalitativa studier jämfört med 

kvantitativa. Det ger skenet av att den icke kvantifierbara infallsvinkeln är mindre utforskad 

och kan vara en begränsning i den breda förståelsen i området. De flesta studierna hade en 

psykologisk utgångspunkt i förhållande till gambling (se bilaga 1). Tvärsnittsstudierna hade 

gemensamma utgångspunkter att ge svar på om simulerad gambling påverkar individer till att 

gambla mer och om det har negativ påverkan på individers mående. Nyttan med 

tvärsnittsstudier är fördelen att det möjliggör observerandet av flera resultat och exponeringar 

samtidigt. Flertalet studier i urvalet samlade data kring psykologiska, biologiska samt sociala 

faktorer som tillsammans med det huvudsakliga resultatet kopplat till forskningsfrågan skapar 

en bredare förståelse för resultatet. Nackdelar är oförmågan att ge förklaringar till kausala 

korrelationer. En återkommande faktor i dessa studier var oförmågan att avgöra om simulerad 

gambling leder till gamblingmissbruk, eller om gamblingmissbrukare oftare kommer i 

kontakt med simulerad gambling. Tvärsnittsstudier observerar empirin och undersöker varför 

punkter av data förekommer i urvalspopulationen. Eftersom det endast mäter förekomsten 

men inte vad som påverkar till att utlösa den, begränsar det möjligheten till bredare förståelse.   

 

I och med att jag gör en forskningsöversikt med syfte att sammanfatta forskningsfältet har jag 

undersökt artiklarnas metoder, frågor och resultat. Min uppsats visar att det är en fler 

kvantitativa artiklar än andra metodologier i min forskningsöversikt. Orsaken till detta kan 

bero på olika saker. Antingen har min urvalsprocess hittat kvantitativa artiklar på ett 

oproportionerligt sätt som inte speglar forskningsläget. Det kan även vara så att forskningen i 

fältet mestadels består av kvantitativa tvärsnittsstudier, och att mitt urval är väl avvägt i 

relation till forskningsläget. Stämmer det sistnämnda anser jag att fler metoder borde 

användas för att se fenomenet från olika perspektiv. Longitudinella metoder för att se 

individers förändring över tid. Det skulle kunna bidra till att förstå underliggande orsaker till 

de kausala samband vi ser i tvärsnittsstudier. Kvalitativa studier kan bidra till utvidgad 

förståelse kring hur simulerad gambling påverkar människor på mikronivå.  

 

Gällande intersektionella perspektiv och kunskapen om vilka intersektionella faktorer som 

påverkar deltagarna var artiklarna förhållandevis liknande varandra i urval och kontext. Urval 

för samtliga artiklar är begränsade till länder i västvärlden. Eftersom att större delen av 

västvärlden lever under förhållandevis priviligierade förutsättningar tror jag att studiernas 
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resultat i stora drag är överförbara till andra länder i den västerländska kontexten. Däremot 

kan vi inte applicera resultaten i en kontext utanför Nordamerika och Europa där majoriteten 

av världen faktiskt bor. Ungefär hälften av artiklarna jämförde resultaten mellan män och 

kvinnor men ingen av artiklarna drog slutsatser kopplade till icke binära individer. Hade den 

demografiska informationen varit utformad med fler olika variabler exempelvis, kön, genus, 

socioekonomisk bakgrund eller etnicitet hade det kanske möjliggjort en underlättad 

överskådlighet och bidragit till ökad förståelse kring problemet utifrån ett intersektionellt 

perspektiv. Därutöver fann jag åtminstone en studie som undersökte hur utsattheten av att 

vara en etnisk minoritet påverkade datorspelande och gambling (Chiu & Woo, 2012). Ur ett 

intersektionellt perspektiv misslyckas studierna i att synliggöra vissa grupper vilket kan 

tyckas vara problematiskt ur ett etiskt perspektiv.  

 

Om vi ska närma oss en förståelse för hur gambling och liknande aktiviteter påverkar 

människor i konsumtionen av aktiviteterna, måste vi enligt den biopsykosociala teorin 

förhålla oss till tre beståndsdelar (sociala, psykologiska, biologiska). De flesta studierna i mitt 

urval hade en psykologisk utgångspunkt med varierande variabler för att även se samband 

kopplade till sociala och biologiska aspekter. Ur ett psykologiskt perspektiv visar studierna 

att det finns likheter mellan datorspelens aktiviteter jag kallar simulerad gambling, och 

verkliga gamblingaktiviteter som online casinon, spelautomater och slotmaskiner. Förutom 

att de ger liknande känsloutsöndring och kroppsliga reaktioner utvecklar det även kognitiva 

distorsioner som snedvrider individens förståelse om verkligheten. Resultaten indikerar att 

loot-boxes och andra liknande aktiviteter i dagens populära datorspel har jämförbar psykisk 

påverkan som reell gambling. Det är oroväckande då en studie i forskningsöversikten visade 

att tre procent av barn och tonåringar mellan 11–16 år konsumerar både loot-boxes och annan 

form av riktig gambling. Det motsvarade 100 000 barn om förhållandet ställdes i förhållande 

till England som population. 

 

Resultatet i relation till det biologiska perspektivet tyder på att det finns individer med ökad 

risk för beroendeframkallande beteenden och substanser. Jag tycker att fyndet är intressant 

eftersom det påvisar att det finns individer som lider betydligt större risk att påverkas av 

datorspel och dess simulerade gambling än andra. Det är av vikt att inom samhällets 

skyddsnät exempelvis Socialtjänsten vara medvetna om att impulsiva beteendemönster i 

kombination med överdrivet datoranvändande kan vara en varningsklocka inom kontexten 

framtida gamblingproblem. Särskilt eftersom Socialtjänsten sedan 1 januari 2018 fått ett 
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utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn 

och unga (Prop. 2016/17:85).  

 

Av resultatet framgick att individer använder datorspel och gambling som en flykt från olika 

saker exempelvis skola eller arbete. Deltagande ungdomar i spelens simulerade gambling var 

överrepresenterade i känslan av ensamhet, viljan att skaffa vänner, ångest och depression. En 

betydande faktor varför deltagarna handlade loot- lådor var den sociala pressen mellan 

individen och hens bekantskapskrets. Anledningen uppgavs vara att de exklusiva vinsterna 

gav dem status medan icke förvärvade föremål fick de att känna sig otillräckliga. Resultaten 

antyder risken att det finns unga individer i en känslig situation där de är extra lättpåverkade 

av simulerad gamblings struktur kopplade till sociala aspekter som ovan.  

 

Angående resultat gällande aktivitetens påverkan på framtida gamblingproblem anser jag att 

resultaten är av tillräcklig korrelerande signifikans för att vi ska förhålla oss till fenomenet 

som ett eventuellt socialt problem. Vi är just nu i en omställning där fler företag verkar inse 

den ekonomiska vinning som implementeringen av loot-boxes och andra gamblingliknande 

former möjliggör i allt yngre åldersgrupper. Om vi idag observerar tydliga korrelationer 

mellan datorspel och gamblingmissbruk finns det anledning att tro att den korrelationen 

kommer öka framöver.  

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Att utforma och genomföra en forskningsöversikt är att planmässigt och åskådligt knyta 

samman befintlig kunskap rörande ett ämne eller problem som existerar inom ramarna för 

forskningsfältet (Friberg, 2012a). Av den orsaken att forskningsöversikter kan nyttjas inom 

alla områden av forskning kan form och utförande variera i hög grad. Trots att det var svårt  

att finna eftersom forskningsfältet mestadels bestod av kvantitativa studier valde jag att 

inkludera artiklar med varierande metodologi som kvantitativa, experimentella och mixad 

metod. Orsaken var att få en rikare och bredare bild av fenomenet.  

 

En insikt jag kommit fram till efter färdigställandet av forskningsöversikten är att jag vill 

göra enkvalitativ studie inom samma ämnesområde. Orsaken är att jag upplever ett behov av 

fler kvalitativa studier som kan öka kunskapen kring individers upplevelse av simulerad  
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gambling. Jag uppmärksammade inte behovet i min inledande litteraturgenomgång där jag 

försökte bilda en inledande insikt i forskningsfältet. Jag ångrar inte att jag valde  

forskningsöversikt som metod eftersom det förtydligade vilken typ av kunskap som finns, 

och därmed vilken kunskap som saknas. Jag anser att metoden visade sig adekvat i relation 

till mitt syfte att sammanfatta forskningsläget kring simulerad gamblings påverkan på barn, 

unga och vuxna. 

 

Förutom att påvisa vilken påverkan det har på individer visade översikten flera resultat 

kopplade till hur det påverkar individer olika i kontext av sociala, psykologiska och 

biologiska faktorer. Nu i efterhand anser jag att min sökningsstrategi borde fokuserat mer på  

att försöka hitta artiklar med varierande forskningsdesign, även om jag inte funnit fler hade 

det åtminstone varit ett försök att bredda spannet av artiklar. 

 

De flesta artiklarna hade en rekryteringsprocess där deltagarna anmälde sitt intresse. Det är 

möjligt att individer som har ett intresse för gambling eller datorspel i större grad väljer att 

delta än andra. Empirin var oftast insamlad med hjälp av självrapportering från deltagarna, 

vilket har en inverkan på reliabiliteten eftersom deltagare har möjligheten att porträttera sig 

själv på ett mer positivt sätt, därför finns det skäl att ifrågasätta om deltagande barn verkligen 

ska självrapportera. Å andra sidan var samtliga enkäter anonyma och det kan förhoppningsvis 

minska risken för det.   

 

Det finns bristfälliga aspekter gällande replikerbarhet i kvalitetsbedömningen av artiklarna 

eftersom jag inte presenterar min bedömning av artiklarnas validitet och reliabilitet. En  

konsekvens av det kan vara att min bedömning anses vara subjektiv vilket minskar validiteten  

i jämförelse med studier som transparent visar bedömningen. För att säkerställa en  

minimistandard gällande kvalitetsbedömningen av artiklarna valdes endast artiklar som blivit  

granskade (peer-reviewed) som uppgav att de följt etiska riktlinjer. 
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6. Slutsatser och implikationer 
 

Syftet med litteraturstudien var att granska och analysera rådande forskning för att 

sammanfatta den nuvarande vetenskapen om simulerad gamblings påverkan på individer. 

Resultatet visar med frekvens och prevalens att populära datorspel har strukturer som kan 

vara direkt och indirekt skadliga vid överdrivet bruk. Jag anser att det är nödvändigt att 

upplysa föräldrar, myndigheter och andra organisationer inom socialt arbete om detta så att 

samhället inte hamnar efter teknikens negativa bieffekter.  

 

På grund av tvärsnittsstudiers begränsade natur i att förklara kausala samband saknar somliga 

studier i urvalet en definitiv förklaring till varför simulerad gambling ökar risken för 

gamblingmissbruk. Antingen har aktiviteterna en negativ inverkan som i sin tur ökade risken 

för att ledas in till reell gambling. Eller kan det vara så att befintliga gamblingmissbrukare i 

större grad spelar datorspel, och använder aktiviteterna till större grad än de som spelar inte 

sysslar med riktig gambling. Det senare alternativet skulle kunna betyda att loot-boxes och 

andra typer av simulerad gambling inte har en inneboende risk för hälsosamma datorspelare. 

Om så är fallet tjänar industrin stora belopp på att gamblingmissbrukare använder deras 

tjänster, utan att bära ansvaret som exempelvis Svenska spel gör.    

 

Studierna hade till stor del en rekryteringsprocess där deltagarna själva anmälde intresse. 

Trots att somliga studier ville ha ett urval som skulle spegla den generella unga befolkningen 

finns det anledning att misstänka att många av deltagarna anmält sig på grund av ett 

förintresse inom gambling eller datorspel. Urvalet skulle i ett sådant fall kunna stärkt 

korrelationen mellan datorspelande och gambling med anledning av ett överrepresenterat 

urval av deltagare med intresse i aktiviteterna. Vi bör således ha i åtanke att artiklarnas 

resultat inte nödvändigtvis går att generalisera till alla ungdomar i åldersintervallen. 

 

Loot-boxes tar med sig beståndsdelar från reell gambling in i datorspel ämnade för barn. Det 

riskerar att normalisera gambling bland barn och ungdomar i tidig ålder. Resultaten visar att 

det finns komplexa problem kopplade till ungdomars tekniska vanor. Följande studie 

fokuserade endast på datorspel men det finns inget som säger att samma utveckling inte 

skulle äga rum i mobiltelefoner, surfplattor eller sociala medier. Loot-boxes och andra former 

av simulerad gambling genererade upp till 30 billioner dollar för spelindustrin år 2018. Det är 

oroande att en marknad av den magnituden till viss del frodas av spelmissbrukare och barn 
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och minderåriga som utsätts för gamblingliknande former i en miljö där föräldrar sällan har 

insyn nog att förstå vad som försiggår. Resultat från Storbritannien visar att över 100 000 

barn i åldern 11–16 år konsumerar loot-boxes och reell gambling i kombination (Wendle, 

2019). Viss diskrepans visades dock i resultatet kring minderåriga och deras vanor i 

gambling. Jag misstänkte innan studien att barn och unga skulle visa en högre utsatthet för 

simulerad gambling och dess konsekvenser. Resultat från olika studier visade dock att barn, 

trots deras högre frekvens av datorspelande, tycks påverkas mindre av simulerad gambling i 

relation till ökad frekvens av reell gambling. Det kan betyda att simulerad gambling är ett 

mindre hot för barn än tidigare hypoteser hävdat, men det kan även betyda att lagar och 

åldersgränser fungerar på ett effektivt sätt och utesluter minderåriga från sådana aktiviteter.  

 

Socialtjänstens ansvar utvidgades 1 januari 2018 till att även förebygga, motverka och bistå 

med insatser vid ett spelmissbruk. Resultat från forskningsöversikten visar att ett överdrivet 

datorspelande markant ökar risken för gamblingmissbruk. Jämfört med överdriven 

konsumtion av alkohol som idag ses som en stor riskfaktor till gamblingmissbruk visade 

datorspelsmissbruk sex gånger större korrelation än alkohol. Jag anser att studiens resultat är 

alarmerande nog för Socialtjänsten att kartlägga sin verksamhet kring kunskapsläget i frågan. 

Är insikten bristande är det enligt mig nödvändigt att samtliga socialarbetare som inkluderas i 

ansvarsutvidgandet gällande gambling bör genomgå någon form av utbildning kring 

simulerad gambling och dess påverkan på individer, inte minst barn och unga. Vi kan inte 

förlita oss på socialarbetares nuvarande kunskaper i ämnet om vi på allvar vill arbeta 

förebyggande i frågan.  

 

Ur ett internationellt perspektiv har jurisdiktioner skett i ett antal länder. Nederländerna, 

Belgien och Kina har antagit förordningar för att begränsa loot-boxes och andra aktiviteter 

som liknar reell gambling. Politiker på Hawaii har nyligen lämnat en proposition i riksdagen 

som skulle förbjuda säljandet av datorspel innehållandes simulerad gambling till ungdomar 

under 21 år (Good, 2018). Ur ett svenskt perspektiv anser jag att Sverige borde vara tidigt ute 

och sätta ett gott exempel i frågan. Det är orimligt ur ett etiskt perspektiv att vi inte har några 

skyddande lagstiftningar när det finns spel med funktionerna som marknadsförs till barn.  

 

Det finns ett brett spektrum av saker som berörda parter kan förändra för att minimera 

riskerna förknippade med simulerad gambling. Socialtjänsten kan vid bemötandet av 

människor i sociala och ekonomiska problem bära med sig det vanliga förekommandet och 
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riskerna med överdrivet datorspelande och simulerad gambling. Bedömningsbyråer 

alternativt konsumentverket som bestämmer åldersgränser och försäkrar att produkter vi 

konsumerar är säkra och ofarliga kan överväga att begränsa tillgången till spel innehållande 

simulerad gambling för spelare under laglig ålder för gambling. Alternativt kan de överväga 

att bifoga innehållsbeskrivningar till spel som innehåller loot-boxes och andra liknande 

aktiviteter för att säkerställa att föräldrar och spelare kan fatta ett informerat val när man 

köper ett spel som innehåller detta. Även vuxna har rapporterats få problem med simulerad 

gambling (Lindahl & Sidén, 2018). Spelföretag bör överväga att genomföra ändringar för att 

främja ansvarsfullt spenderande i spel som har simulerad gambling. Till exempel kan de 

överväga att införa möjligheten för spelare att själv sätta gränser för hur mycket de kan 

spendera på loot-boxar per månad. 

 

Konsumentverket ansåg att forskningsläget var för otydligt för att motivera stiftandet av nya 

lagar ämnade att skydda gamblingmissbrukare och barn och ungdomar. Min förhoppning är 

att mitt uppsatsresultat kan motivera politiker, samhälle och givetvis Konsumentverket att ta 

problemet på allvar. Jag önskar att uppsatsen kan motivera till ytterligare rapporter och 

kartläggningar som bidrar till framtida lagstiftningar och regleringar i ämnet. Som jag 

nämnde i inledningen är forskare i området oroliga för barn och ungdomar i den tekniska 

sfären, där föräldrar saknar insyn och kontroll samtidigt som företag använder plattformen 

likt ett experimentellt vinstdrivande medel utan tydliga lagar och restriktioner (Wendle et al, 

2019). Efter en granskning av forskningsområdet och färdigställandet av min studie delar jag 

den oron. 
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6.1 Studiens resultat i relation till framtida forskning 
 

Trots att jag är medveten kring faktumet att studien bedrivits i en begränsad omfattning som 

bidragit till ett avgränsat omfång i relation till hela forskningsfältet anser jag att det finns skäl 

att utveckla den kommande forskningen i grenen. Forskningen behöver belysa enskilda 

individers förklaringar och skildringar i ämnet så att vi kan lära oss hur problemet inleds och 

växer fram. Det skulle kunna möjliggöra ökad förståelse kring risktecken och symptom kring 

problematiskt datorspelande och gambling som underlättar samhällets identifierande av 

individer i problemgruppen. Både de kvalitativa och kvantitativa resultaten från studien 

påvisade att simulerad gambling har tendenser att påverka individer på flera negativa sätt.  

Den forskningen ska givetvis fortsätta för att observera breda förhållanden. Det bör däremot  

påbörjas fler kvalitativa studier som möjliggör en mer djupgående förståelse för 

problembilden och motivationskrafter för överdrivet spelande. Om vi vill lära oss om 

problemets konsekvenser och hur det tar form bör vi såklart vända oss till individerna som 

lever i den tillvaron. Utifrån studiens resultat verkar det som att de som påverkas negativt till 

den grad att de riskerar framtida gamblingmissbruk är en minoritet. Det är därför viktigt att 

föra kvalitativa studier för att den minoriteten får sin röst hörd, något de inte får i kvantitativa 

studier som oftast samlar generell information kring stora grupper människor. Jag tror även 

att fler kvalitativa studier skulle förenkla förståelsen kring fenomenet och problemen 

kopplade till det för personer som inte är insatt i ämnet.  

 

Förutom tvärsnittsstudier som är den vanligaste designen i forskningsområdets nuvarande 

studier behöver fler studier av longitudinell design föras. Det är nödvändigt för att förstå den 

kausala korrelationen mellan deltagandet i simulerad gambling, och hur det ökar risken för 

gamblingproblem om pengar. Leder simulerad gambling till gamblingproblem om pengar, 

eller letar sig individer med gamblingproblem till datorspel med de aktiviteterna i högre 

grad? 
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