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Introduktion 
 
I denna c-uppsats har vi valt att skriva om fenomenet spelberoende i samband med spel om 
pengar. Intresset för just detta ämne har uppkommit då vi båda sedan tidigare kommit i 
kontakt med personer som lidit av en spelberoendeproblematik. Detta har skett genom såväl 
praktikplatser och tidigare arbetsliv som privat. Trots att vi visste att det finns människor med 
spelberoende visste vi inte vad som görs för att hantera denna problematik i Sverige idag. Vi 
kom båda i kontakt med Spelberoendeprojektet genom vår andra praktik under utbildningen 
och ville gärna ta reda på mer om spelberoendets omfattning, karaktär och behov av 
behandling.  
 
Spelberoende är ett problem som återfinns i de flesta områden av socialt arbete och det är 
därför viktigt att kunskaper inom ämnet finns bland dem som kommer i kontakt med 
problemet. Vi vill se på de erfarenheter som finns bland personal på Spelberoendeprojektet i 
Göteborg och Malmö och göra en jämförelse med den forskning som finns.  
 
 
Bakgrund 
 
Statistiska Centralbyrån gjorde en telefonundersökning på 10 000 svenskar i åldrarna 15-74 
utifrån mätinstrumentet SOGS (se sid. 6), där svarsprocenten låg på 72 %. Denna 
undersökning visade att 1,4 % av Sveriges befolkning var problemspelare och 0,6 % var 
spelberoende. Därmed går det att fastställa att spelandet är ett folkhälsoproblem i Sverige, 
eftersom det överstiger 1 %. Av undersökningen framgick också att problemspelare finns i 
alla åldrar och att problemen är komplexa, alltifrån ”lättare” problem till ”mycket allvarliga” 
problem (Nilsson, 2002). Det har emellertid aldrig gjorts någon uträkning på vad 
spelberoendet kostar den svenska staten (Kolmårdens Behandlingshem, 2006). 
 
Under år 2005 minskade de totala spelintäkterna hos statliga Svenska Spel med 3,1 % jämfört 
med föregående år, men andelen som valde att spela via Svenska Spels hemsida ökade med 
30,4 %.  På Casino Cosmopol ökade spelintäkterna med 8,1 % under samma period och 
antalet människor som besökte Casino Cosmopol ökade med 15 % under år 2005 
(Kolmårdens Behandlingshem, 2006). 
 
I dagens samhälle betraktas spel om pengar som ett problem och storspelarna som 
missbrukare. Det är kanske inte självklart att dessa storspelare ska definieras som 
missbrukare. Människor som handlar på börsen och riskerar stora summor pengar ses inte 
som ett problem på samma sätt. Det är klart att samhällets normer och värderingar styr vad 
som ska ses som ett problem. Tidigare har spelande varit syndigt och setts som ett tecken på 
svag karaktär. Nu har synen på spelare förändrats i riktning mot en sjukdomsförståelse där 
man försöker klargöra spelberoendebegreppet.  
 
Det finns inte ett generellt sätt att se på spelberoende. Även om spelberoende personer har 
funnits länge så har inte begreppet funnits i mer än ett par decennier. Utan en vedertagen syn 
på spelberoende skapas det svårigheter i både prevalensundersökningar och behandling. Vi 
ska trots dessa svårigheter försöka att belysa spelberoendets omfattning, karaktär och behov 
av behandling utifrån den forskning som gjorts på området och jämföra med erfarenheterna 
hos Spelberoendeprojektets personal. 
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Folkhälsoinstitutet driver ”spelberoendeprojektet” i Stockholm, Göteborg och Malmö som 
syftar till att: 
 

• Utveckla behandlingsmetoder i öppenvård av spelberoende. 
 

• Öka kunskap om för vilka spelberoende personer behandling i öppenvård kan vara ett 
alternativ. 

 
Behandlingsmodellerna som används är kognitiv beteendeterapi i grupp samt individuella 
motiverande samtal. Manualen Till spelfriheten! som används inom spelberoendeprojektet är 
framtagen av Liria Ortiz. Behandlingen är tolv sessioner under tolv veckor varav åtta 
sessioner är en grundkurs och de fyra resterande är en kurs i återfallsprevention. Efter 
utbildningen ingår även boosters, uppföljande sessioner, en gång per månad (Ortiz, 2005). 
 
I modellen som används i spelberoendeprojektet ses spelberoende som ett felaktigt inlärt 
beteende som går att ändra på. Med utgångspunkt av detta arbetar man efter 
responsprevention som ska förbereda klienterna på alternativa handlingssätt om de hamnar i 
situation som frestar till spel (Tani, 2005). 
 
 
Historik 
 
Fynd från egyptiska gravar visar att så tidigt som år 3000 f. Kr spelade människor tärning. 
Både tärningar och ristade spelbord har återfunnits så väl från grekiska antiken som 
romarriket. Även lotterier och gissningslekar har visat sig ha långa traditioner i flera olika 
kulturer. Judarna delade exempelvis det förlovade landet med hjälp av lottdragning. 
Populariteten gällande spel har alltid funnits oavsett vilka spelformer som varit tillgängliga. 
Idag har spelen blivit alltmer tekniska men de tilltalar människor på samma sätt som spel i 
alla tider har gjort, det är det oförutsägbara som attraherar (Petry, 2005). 
 
I boken Jakten på Jackpot skriver Thomas Nilsson (2002) om spelandets kultur. Han menar 
att människor troligtvis alltid har ägnat sig åt spel och vadslagning. Detta vittnar arkeologiska 
fynd om, bland annat har man funnit tärningar av lera. I antikens Grekland och Rom kastades 
tärning, som tillverkats av det fyrkantiga hälbenet från får. Även de nordamerikanska 
indianerna tillverkade tärningar, men då av ben från bufflar. Till och med i Bibeln finns spel 
beskrivet, som till exempel lottning då de romerska soldaterna drog lott om Jesus kläder då 
han hängde på korset. Regler och restriktioner gällande hur spel får utövas och vem som får 
bedriva spelverksamhet har kommit och gått genom seklerna. Spelen som finns idag är 
moderniserade former av uråldriga spel.  
 
Spelberoende är ett problem som funnits länge även om begreppet i sig inte har funnits längre 
än i ett par decennier. Det var först när det började forskas kring problemet som synen på 
spelandet förändrades från att vara ett problem till att ses som ett beroende. År 1500 f. Kr. 
beskrivs det i den hinduistiska texten Rigveda ångest och förtvivlan hos en tärningspelare, 
efter att han insett att han spelat bort allt han ägde (Nilsson, 2002). År 1713 beskrev tidningen 
Guardian kännetecken för kvinnliga spelare. Dessa tecken var tomma ögon samt slitet och 
blekt utseende. År 1838 beskrev läkaren Taylor skuld, skam, hemlighetsmakeri, försummelse 
av närstående, kontakt med kriminalitet och även självmord i samband med spel (Petry, 
2005). 
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Även om spel har funnits i alla tider, har populariteten och acceptansen varierat över tid. Detta 
visar på en respons på samhällets utveckling och kulturella betingelser. Exempel på detta är 
att man mellan 1200- och 1500- talets Italien fanns det kasinon och spelhallar överallt men 
från 1600-talet och fram till slutet av 1900-talet försökte man avskaffa spelandet helt och 
hållet. Även i USA hade man under flera år en stark reglering av spel i hela landet och det var 
först under andra hälften av 1900-talet som de flesta staters regler kring spel luckrades upp. 
Först i slutet av 1980-talet etablerade sig kasinona. Olika kulturer har använt sig av olika sätt 
att reglera spelandet. Kung Richard begränsade tärningsspel under korstågen och Henrik VIII 
gjorde spelandet illegalt för icke adliga personer med undantag för julhelgen. De amerikanska 
indianerna kunde enbart satsa det de hade framför sig, dvs. hästen kunde bara fungera som 
insats om spelaren hade denne med sig (Petry, 2005). 
 
Spelberoende har fram till modern tid setts som ett bristande karaktärsdrag, vilket resulterat i 
social isolering och även fängelsestraff för skuldsatta spelare (Petry, 2005). 
 
Under statens folkhälsoinstituts forskningsseminarium om spelberoende (020924) nämner 
Sten Rönnberg att forskningen inte började uppmärksamma frågan om spelberoende förrän i 
början av 1980-talet (Stymne, 2002). Det var först år 1997, som studier gjordes på 
spelberoendets omfattning i Sverige. Denna bedrevs av Statens folkhälsoinstitut och 
publicerades för första gången år 1999 (Jonsson, 2003).  
 
För att skapa sig en helhetsbild av problemet använde man sig av det psykiatriska 
diagnosformuläret DSM-III. Detta frågeformulär utvecklades senare till SOGS (South Oaks 
Gambling Screen), som blivit det dominerande sättet att beskriva spelberoende på (Stymne, 
2002). Det finns många olika mätinstrument för att diagnostisera spelberoende och dessa är 
alla användbara i olika situationer och beroende på den föreliggande problematiken (Petry, 
2005). 
 
Robin Room säger under samma seminarium att attityden till spelandet har förändrats 
drastiskt under de senaste decennierna. Från att ha betraktat spel som en sysselsättning i en 
marginaliserad grupp till att idag accepteras fullt ut i hela samhället (Stymne, 2002). 
Tidigare har människor som velat spela varit hänvisade till särskilda platser och deras 
respektive öppettider men i och med att Internet ökat tillgängligheten gällande spel kan 
människor idag spela dygnet runt, sju dagar i veckan (Petry, 2005). 
 
Dessa förändringar som skett över en lång tid och med den ökande tillgången till spel under 
senare år har lett till en förändrad syn på problematiken. För att på ett bra sätt kunna arbeta 
med och hantera spelproblematiken krävs det kunskaper på området. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa fenomenet spelberoende utifrån tre områden vilka är 
omfattning, karaktär och behov av behandling. 
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Frågeställningar 
 

• Vad vet man när det gäller problemets omfattning? 
 

• Hur beskrivs, definieras och diagnostiseras problemet? 
 

• Vilket behov finns det av behandling? 
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Definition av begrepp 
 
Spelberoendeprojektet 
 
Statens Folkhälsoinstitut står bakom spelberoendeprojekten i Stockholm, Göteborg och 
Malmö med två anställda i var stad, vars syfte är att studera olika behandlingsformer av 
spelberoende och jämföra resultaten. Projektet kommer att utvärderas i regi av Karolinska 
Institutet, som kommer att titta på effekten av behandlingen, kostnader för aktuell behandling 
samt vilka faktorer som har betydelse för framgång respektive misslyckande. 
 
Gemensamt för de tre orterna är gruppbehandling efter kognitiv beteendeterapi och 
anhörigkurser. I Stockholm har man dessutom individuell behandling i form av MI, 
motiverande intervju, samt par- och familjebehandling. 
 
Projekttiden är mellan 2004 - 2006 och de personer som erbjuds behandling inom 
spelberoendeprojektet kommer att följas upp under forskningsperioden. Personer som kan 
söka behandling måste vara över arton år, ha problem med sitt spelande och vara motiverade 
att ta itu med problemen. Förutsättningar är att man talar svenska, inte är mitt uppe i något 
substansmissbruk och inte lider av någon allvarlig psykisk problematik (Folkhälsoinstitutet, 
2006). 
 
 
Kolmårdens Behandlingshem 
 
Kolmårdens behandlingshem är den enda institutionen i Sverige som uteslutande behandlar 
spelberoende personer. Det var år 1996 som behandlingshemmet gick över till att enbart ta 
emot personer med spelproblematik. Deras upptagningsområde är hela Sverige och de 
spelberoende remitteras både från socialtjänst och privat sektor. Behandlingen är 16 veckor 
lång och syftar till att acceptera och förstå sitt spelberoende, samtidigt som man måste lära sig 
att leva spelfri. Fokus läggs på hur den spelberoende ska kunna gå vidare med sitt liv utan 
spel. I behandlingen söker man inte efter bakomliggande orsaker, då grundsynen är att det inte 
finns någon att döma för sitt beroende (Kolmårdens Behandlingshem, 2006). 
 
 
DSM-IV-TR 
 
DSM står för Diagnostic and statistical manual of mental disorders och är utarbetad av 
American Psychiatric Association (APA). Manualen har getts ut sedan 1952 och den senast 
reviderade utkom år 1994, vilket också var den första som hade med spelmani som en 
impulskontrollstörning. DSM-IV-TR är en lätt reviderad version och kom ut år 2000. I DSM 
utgår bedömningarna från strikta kriterier. Spelmani bedöms efter tio olika kriterier, där minst 
fem måste vara uppfyllda (First, 2004). 
 
 
SOGS 
 
South Oaks Gambling Screen, SOGS, är det mest använda instrumentet för att mäta om en 
person har ett spelberoende. Frågorna baseras på DSM-IV:s kriterier på spelmani, men det 
finns två frågor på varje kriterium (Petry, 2005). 
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NODS 
 
The National Opinion Research Center DSM Screen for Gambling Problems, NODS, 
utvecklades 1999, som en del av amerikanska National Gambling Impact Study Commission. 
Även NODS är ett mätinstrument som baseras på DSM-IV:s kriterier för spelmani. Vad som 
skiljer NODS ifrån SOGS är utformandet av frågorna, där man i NODS även frågar utifrån ett 
livslångt perspektiv och hur det sett ut det senaste året (Petry, 2005). 
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Metod 
 
Val av metod 
 
Vi har valt att göra en litteraturöversikt på utvald internationell och nationell forskning samt 
kompletterat med halvstrukturerade intervjuer med personal på spelberoendeprojektet i 
Malmö och i Göteborg. Intervjufrågorna ställdes utifrån våra tre områden omfattning, karaktär 
och behov av behandling. Frågorna i intervjuerna var halvstrukturerade och vi hade vissa 
hållpunkter som vi höll oss till under varje område. En fördel med detta sätt är att det gav 
intervjupersonen frihet att kunna berätta vad den ville och behövde inte hålla sig till att svara 
på direkta frågor. Nackdelen med detta sätt att intervjua på kan vara att intervjuerna skiljde 
sig åt beroende på vad som var viktigt för den enskilde personen. 
 
Val av litteratur har begränsats till de forskningsrapporter och litteratur som finns tillgängliga 
i Sverige och i de databaser vi har använt oss av. Vi har även gjort en avgränsning där vi 
enbart sökt forskning och litteratur som skrivits de senaste 20 åren. Detta har vi gjort dels för 
att få ett hanterbart antal träffar och dels för att forskningen kring spelberoendeproblematiken 
inte sträcker sig längre 25-30 år tillbaka. Vi anser därmed att vi ringat in den aktuella 
forskningen genom att avgränsa oss till de senaste 20 åren. 
 
Vi valde fyra intervjupersoner utifrån deras arbete med spelberoende. Det arbetet är unikt av 
sitt slag i Sverige, vilket har gjort att vi enbart har kunnat välja spelberoendeprojektet för 
intervjuer. För att få tillförlitligare intervjuer valde vi att intervjua personal från två olika orter 
i Sverige. Spelberoendeprojektet finns i Stockholm, Göteborg och Malmö, vi valde att 
intervjua personal på två orter; Göteborg och Malmö. Dessa två valde vi med anledning av 
den relativa närheten samt tidsaspekten, som förhindrar oss att göra intervjuer på samtliga 
spelberoendeprojekt i Sverige. 
 
 
Hur datainsamlingen har gått till 
 
Vi sökte efter forskning och litteratur på Universitetsbiblioteket i Lund, där vi använde oss av 
bibliotekskatalogen Lovisa. För att hitta forskning och litteratur på andra bibliotek i Sverige 
använde vi oss av den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Slutligen använde vi oss av 
ELIN@Lund för att söka material i elektroniska internationella tidskrifter. Vi lånade de 
böcker som fanns tillgängliga i Lunds Universitetsbibliotek och Malmö Högskolas bibliotek. 
Övriga böcker beställdes via fjärrlån från andra bibliotek. Våra sökord var spelberoende, 
spelmissbruk, gambling addiction och pathological gambling. 
 
För att hitta aktuell forskning om spelberoende har vi även sökt information på Internet. Vi 
sökte på svenska myndigheters och föreningars hemsidor och på utländska universitet, som 
bedriver forskning kring spelberoende. 
 
Vi började med att kontakta spelberoendeprojektet i Göteborg och Malmö för att be 
personalen medverka i intervjuer till vår c-uppsats. Då alla fyra var positiva till att medverka 
bestämdes intervjudatum och tider. Intervjun med Spelberoendeprojektets personal i Malmö 
genomfördes vid ett tillfälle, då båda var närvarande. I Malmö var personalen noga med att 
endast delta i intervjuer gemensamt, då allt annat arbete på projektet också görs tillsammans. 
Vi intervjuade personalen i Malmö tisdagen den 25: e april. 
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I Göteborg hade vi en intervju med var och en för sig i personalen. Under den ena intervjun i 
Göteborg deltog också deras praktikant från Folkhälsoinstitutets utbildning av 
yrkesverksamma människor som kommer i kontakt med spelberoendeproblematiken. Dessa 
två intervjuer ägde båda rum torsdagen den 4: e maj. Samtliga intervjuer genomfördes i 
Spelberoendeprojektets lokaler. 
 
Innan intervjuerna informerade vi samtliga intervjupersoner om uppsatsens syfte och upplägg 
samt att intervjuerna skulle spelas in för att sedan transkriberas. Vi har i uppsatsen inte skrivit 
ut några namn då det är Spelberoendeprojektets personals generella erfarenheter och 
eventuella skillnader mellan städerna som vi vill belysa. En del av Spelberoendeprojektets 
uppdrag är att sprida kunskap om såväl spelberoendet i sig som behandlingen de bedriver. 
Deltagandet i våra intervjuer leder inte till någon skada för intervjupersonerna då vårt syfte 
går hand i hand med deras då det gäller att kunskap om spelberoende spridas och förnyas. 
 
 
Bearbetning och tolkning av resultat 
 
Samtliga intervjuer spelades in på mp3-spelare. Ljudupptagningen transkriberades sedan 
ordagrant i ett ordbehandlingsprogram på datorn. Det färdiga materialet skrev vi ut på vars en 
papperskopia som vi sedan läste igenom var för sig. Vi gjorde en meningskategorisering och 
valde denna metod för att på ett så tydligt sätt som möjligt kunna belysa likheter och 
skillnader mellan intervjupersonernas erfarenheter och tidigare gjord forskning. I utskrifterna 
av intervjuerna markerade vi stycken och meningar som vi ansåg stödja eller motsäga den 
tidigare forskning vi hittat. Vi jämförde sedan våra tolkningar med varandra och kontrollerade 
överensstämmelsen där vi fann att överensstämmelsen var god. Det som skiljde våra 
markeringar åt var att i den ena tolkningen markerades allt som överensstämde, även det som 
upprepades. Detta medan den andra inte markerade återkommande förklaringar och 
tankegångar. Citaten i vår resultatdel är omskrivna till skriftspråk för att underlätta läsningen. 
 
 
Metodproblem 
 
Vi genomförde fyra intervjuer och alla intervjupersonerna arbetar på Spelberoendeprojektet 
som drivs av Statens Folkhälsoinstitut. Av personalen i Malmö är den ena anställde 
förbundsordförande i Spelberoendes Riksförbund och besitter mycket stora kunskaper på 
området vilket kan ha påverkat intervjun. Det denna intervjuperson sa under intervjun kan ha 
påverkats mer av en mångårig erfarenhet av arbetet i riksförbundet än av arbetet i 
Spelberoendeprojektet. Dessutom kan resultatet ha påverkats av att båda i personalen 
intervjuades samtidigt. De kan medvetet eller omedvetet ha påverkat varandras svar och suttit 
inne med egna erfarenheter som kanske inte stöds av den andre. Vi upplevde inte att så var 
fallet, utan personalen hade olika åsikter på vissa frågor och verkade inte dra sig för att föra 
fram dessa. 
 
Vid den ena av våra intervjuer i Göteborg var en praktikant närvarande vilket ledde till flera 
diskussioner mellan intervjupersonen och praktikanten och jämförelser mellan deras olika 
erfarenheter, intervjupersonens erfarenheter från Spelberoendeprojektet och praktikantens 
erfarenheter inom öppenvård för mestadels substansberoende personer. Praktikantens 
erfarenheter har emellertid uteslutits från detta arbete, då vi enbart efterfrågade erfarenheter 
inom Spelberoendeprojektet. 
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Den fjärde intervjun var den enda som genomfördes med endast en intervjuperson vilket kan 
ha lett till skillnader i resultatet av intervjuerna. En faktor som kan ha påverkat intervjuerna är 
att våra kunskaper om spelberoende ökat under arbetets gång. Innan vi påbörjade arbetet med 
vår c-uppsats hade vi inte tidigare genomfört några intervjuer i forskningssyfte. Ju fler 
intervjuer vi gjorde desto bättre kände vi att vi behärskade tekniken. Utifrån detta kan 
intervjuerna ha påverkats genom att vi kände oss bekvämare med att exempelvis ställa 
följdfrågor.

 11



Resultat 
 
I denna del av arbetet redogör vi resultatet av våra intervjuer och redogör för tidigare gjord 
forskning. Under våra tre underrubriker omfattning, karaktär och behov av behandling har vi 
tagit upp både överensstämmelser och motsägelser mellan intervjuerna och den tidigare 
forskningen. Det som skiljer i intervjuerna, städerna emellan, har vi har vi påpekat genom att 
nämna vilken stad det gäller för. Vi har valt att inte göra någon åtskillnad på vilken personal 
som har sagt vad. 
 
Vi har använt oss av många olika typer av forskning och forskning som har haft olika 
slutresultat. I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den forskning som vi hittat, gått igenom 
och funnit vara relevant för något eller flera av våra tre områden som är omfattning, karaktär 
och behov av behandling. Många av de studier som gjorts kring spelberoende har varit små 
och det är då svårt att dra några generella slutsatser. Vi har valt att representera den forskning 
vi har hittat även om de emellanåt motsäger varandra. Detta för att visa hur forskningen kring 
spelberoende ser ut. 
 
 
Omfattning 
 
Tidigare forskning 
 
Binde (2005) beskriver, i sin artikel Spel i ett antropologiskt perspektiv, fyra faktorer som kan 
förklara de förhållanden som gynnar spridningen av spelandet. De fyra är: Förekomsten av 
pengar, Social ojämlikhet, Nomadiskt levnadssätt och Spel mellan nordamerikanska 
indianstammar. De två senare faktorerna är viktiga ur ett historiskt perspektiv, medan de två 
tidigare beskriver utbredningen då och idag.  Binde menar att förekomsten av pengar är den 
faktor som i första hand gynnar spelandet. Detta för att pengar är det främsta betalningsmedlet 
och för att om det förekommer pengar, så förekommer det antagligen även spel. Används 
pengar behöver inte spelarna diskutera insatsernas värde under spelets gång, vilket blir 
nödvändigt om man använder sig av föremål. En hög social ojämlikhet gynnar förekomsten 
av spel. Spel kan ses som en genväg för en fattig att bli rik, eller åtminstone få det bättre ställt. 
 
Vidare påpekar Binde att spel ter sig olika i olika samhällen men att kärnpunkten är att 
spelarna kan få mer än vad de behöver ge. Spel har att göra med cirkulationen av pengar och 
därmed med det socioekonomiska systemet att göra. I en del samhällen betyder pengar viss 
prestige och kan det ”lätt” erövras med hjälp av spel menar Binde att det kan vara en klar 
lockelse för många. Han skriver även att spelande i de flesta fall styrs av drömmen om 
storvinsten. Därmed lockas många till spel med låg insats och höga vinster som kommer att 
förändra spelarens liv. Denna lockelse gör spel till en produkt som hämmar individen att välja 
fritt. Detta på grund av att det är beroendeframkallande precis som alkohol, tobak och 
narkotika (Binde 2005). 
 
Idag finns spel överallt i vårt samhälle och är tillgängligt dygnet runt på Internet, Tv, krogen, 
matbutiker och i våra mobiltelefoner. Det är just de digitala spelformerna som ökar mest, 
mycket med anledning av att det finns en ekonomisk vinning för spelarrangörerna att slippa 
utgifterna för stationära spelombud i kiosker och butiker. Detta beskriver Nilsson (2005), som 
menar att spelmarknaden i framtiden kommer att vara DIGIT, det vill säga Digital, Interaktiv, 
Global, Innovativ och Tillgänglig. Spelarrangörerna utvecklar nya former av spel där dagens 
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teknik används, som exempelvis Internet och mobiltelefoner. Detta för att locka framtidens 
spelare, det vill säga dagens ungdomar. De flesta ungdomar vill se snabba resultat av sina 
satsningar, därför blir digitala medel viktiga faktorer. 
 
Kühlhorn (1994) påpekar att det finns två svårigheter i forskningen av spelberoende. Den 
första är att det inte finns någon etablerad definition av spelberoende som är användbar i 
forskning. Då det endast finns en psykologisk förklaring till spelberoende, som innebär ett 
sjukdomstillstånd, anser Kühlhorn att det är svårt att forska kring själva problemet. Den andra 
svårigheten är att individer med spelberoende ofta är benägna om att dölja sitt missbruk för 
omgivningen.  
 
En sammanfattande studie om kopplingen mellan spelberoende och spelutgifter visar ett 
tydligt samband mellan den genomsnittliga spelutgiften per invånare och antalet 
spelberoende. Ju högre insatserna var per invånare, desto fler spelberoende fanns. Det fanns 
även ett positivt samband mellan antalet spelautomater och antalet personer som sökte hjälp 
för sitt spelberoende. Man kan inte säkerställa vilket orsakssamband som finns mellan 
spelberoende och tillgänglighet på spel, d v s om spel skapar beroende eller om beroende 
skapar spel (Jonsson, 2003). 
 
Då det gäller reklam påstår Wessberg (2005) att marknadsföringen spelar en liten roll i fråga 
om spelberoende. Wessberg skriver i sin artikel att det bästa sättet att marknadsföra spel på är 
mun-mot-mun-metoden. Han jämför spel per capita med en del andra länder där spel inte 
marknadsförs alls och länder som inte marknadsför i samma utsträckning som svenska 
spelarrangörer gör. Med detta vill han visa att det inte är reklamen som gör att spelandet och 
spelberoende ökar. Det går inte att påvisa att spelreklam har något samband med antalet 
individer med allvarliga spelproblem. 
 
Under år 2004 omsatte spelindustrin 36 miljarder kronor i Sverige. Slår man ut omsättningen 
på spel blir det 4000 kronor per person och år. Forskning, gjord av Lotteritilsynet i Norge år 
2004, har visat ett tydligt samband mellan omsättningen på spel i ett land och andelen som 
drabbas av spelproblem och spelberoende. I Sverige har mellan 130-150 000 personer någon 
form av spelproblem, varav 25- 50 000 är svårt spelberoende. De spel som är mest 
beroendeframkallande är automater, men även kasinospel, hästspel och spel på Oddset. 
Kvinnor med spelproblem går oftare till bingohallar (Spelinstitutet, 2006). 
 
Petry (2005) menar att generella resultat, i studier världen över, visar på att ungefär 1 – 2 % 
av ett lands befolkning hör till gruppen av problemspelare och spelberoende. 
 
Patologiskt spelande är enligt Castellani (2000) ett av de snabbast växande hälsoproblemen i 
USA men också det som är mest ignorerat. Han skriver också att mellan 1,5 till 6 % av USA:s 
vuxna befolkning är problemspelare. Bland tonåringarna i USA ska ungefär 7 % vara 
beroende av spel (Castellani, 2000). 
 
På Nya Zeeland genomfördes en studie år 1992, som omfattade hela landet, där man mätte 
spelproblemen hos befolkningen. När man 1999 upprepade mätningarna fann man att trots att 
spelandet i landet totalt sett hade ökat, visade studien att antalet personer med spelproblem var 
färre. Slutsatsen forskarna har dragit av detta är att ökningen av spelproblem inte ökat under 
perioden på grund av stora insatser, i både behandling av spelberoende och upplysning om 
problematiken. Studier på andra orter, där man inte satt in några förebyggande resurser, visar 
att spelproblematiken ökar i takt med ett ökat spelande (Stymne, 2002). 
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I en forskningsapport, gjord av Westfelt (2004), har man jämfört andelen spelberoende i 
Malmö och Sundsvall före och efter kasinoetableringarna. Resultatet visade på en ökning av 
antalet spelberoende i Malmö men inte i Sundsvall efter etableringen. I samma studie påpekas 
det dock att antalet personer som spelar inte har ökat men att omsättningen på spel har ökat 
med 4 % i Sundsvall och med 5 % i Malmö. 
 
 
Intervjuer 
 
Utifrån den forskning vi har läst kan man se tendenser till att ju större ojämlikhet det finns i 
ett samhälle desto mer spel förekommer. Det framkommer även att sociala förhållanden 
påverkar vem som blir spelberoende. Samtliga intervjupersoner är av den uppfattningen att 
vem som helst kan drabbas av ett spelberoende och ser inget mönster i att någon speciell 
grupp som skulle vara överrepresenterad i behandlingen. De tror inte att det har någonting 
med samhällsklasser att göra. En av intervjupersonerna påpekade emellertid att det inte är så 
många ur socialgrupp ett som söker hjälp. Anledningen till detta skulle kunna vara att dessa 
personer inte jagar storvinsten på samma sätt till skillnad från en person som söker rikedom 
och drömmen om ett annat liv. 

 
Det har ingenting med samhällsklasser att göra. Om vi 
tittar på vår behandling och utgår ifrån det så ser vi allt 
ifrån lärare, läkare till arbetslösa. 

 
Alla yrkeskategorier man kan tänka sig i princip. Det är 
väl kungen som inte har varit här. 

 
Det som våra intervjupersoner menar är att det snarare är tillgängligheten än den sociala 
ojämlikheten som styr hur mycket en person spelar. I både Malmö och Göteborg tar 
personalen upp tillgängligheten på spel som ett problem. Utbudet är en av de största 
faktorerna som påverkar utvecklingen mot ett spelberoende. Mångfalden av spel ser till att 
det finns något spel som passar alla oavsett personlighet eller sinnesstämning. Idag finns det 
spel nästan överallt i vårt samhälle. Spelbolagen vet om hur de ska locka människor till just 
deras spel och hur de ska få dem att fortsätta spela. Man kan exempelvis tillåtas tro att man 
med väldigt små insatser har chans att vinna stora vinster. Är en människa nära att vinna eller 
åtminstone får känslan av att vara nära att vinna är det troligare att de spelar igen. 
 

Det intressanta är egentligen inte är varför man börjar 
spela utan varför man fortsätter spela.  
 
Hela marknadsföringen kring spel är ju inriktad på att få 
folk att spela, att intressera folk för att spela och 
naturligtvis att se till att man fortsätter att spela. 
 

Det som ökar är antalet spelformer som attraherar unga människor och dessa spel finns i 
nästan alla miljöer som unga vistas i. I Sverige har vi en artonårsgräns på spel, en ålder som 
anses vara för låg bland Spelberoendeprojektets personal. Kontroll av åldrar i samband med 
spel är bristande på framförallt spelautomater då de ofta ligger i lokaler som inte styrs av 
andra åldersgränser. Exempel på detta kan vara pizzerior. Även acceptansen för spel i 
samhället anses vara ett problem. Spel är i vårt samhälle ses som ett oskyldigt nöje, där få 
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människor tänker på eller är medvetna om konsekvenserna ett överdrivet spelande kan få. Ett 
annat tecken på att acceptansen har ökat i samhället är uppkomsten av de statliga kasinona. 
Detta innebär att människor som dras till denna typ av spel inte behöver åka utomlands eller 
besöka illegala spelklubbar längre utan kan spela helt öppet. Även de som tidigare dragit sig 
för att gå till illegala klubbar väljer nu att gå på de legala kasinona. Kasinona kan i så fall ha 
lockat fler människor att börja spela. 
 

Spelet är så pass accepterat, precis som alkohol så att 
man behöver inte tänka sig för så där väldigt mycket 
innan man börjar spela, att det är väldigt oskyldigt (…) 
man kan ha spelat många år utan att ha styrts eller ställt 
till problem men i en annan livssituation så kan spel 
plötsligt finnas tillhands. 

 
Många människor kan ha varit sociala spelare i många år utan att ha haft några problem till 
följd av spelandet. Det kan handla om att tillsammans med arbetskamraterna satsa mindre 
summor på hästar eller att man träffar sina vänner och spelar poker emellanåt. Spel hör ofta 
till de situationer där människor känner sig glada, upplever spänning och känner sig tillfreds 
med livet. I exempelvis en livskris, som till exempelvis dödsfall, skilsmässa eller 
arbetslöshet, kan en person söka sig till spelet som tidigare varit ett glädjeämne. Spelet 
fungerar då som tröst och självmedicinering, ett sätt att slippa ifrån ångest. 
 
Då det gäller hur många människor som är problemspelare och spelberoende finns det i 
Sverige bara Rönnbergs forskning. 
 

När Rönnberg gjorde denna 1997 – 1998, hade man 
precis börjat sätta ut Jack Vegas.(…) Det fanns inte spel 
över Internet, det fanns inte några statliga kasinon. Det 
fanns inte heller spel i mobiltelefonen.(…) Man kan ju 
lugnt säga att det finns all anledning att misstänka att, 
sen den här undersökningen gjordes har problemet 
snarare ökat än minskat. 
 
Hela den tunga biten saknades. 

 
Sedan Rönnbergs prevalensundersökning gjordes har det skett stora förändringar på 
spelmarknaden. Det som personalen på Spelberoendeprojektet anser vara de största orsakerna 
till att människor utvecklar spelberoende fanns inte i samma utsträckning, när 
undersökningen gjordes, som det finns idag. Idag finns Jack Vegas i de flestas närmiljö, 
Internet i vart och vartannat hem och i princip alla har mobiltelefon. Den som vill spela idag 
kan göra det utan några som helst svårigheter. 
 

Jag brukar säga att vi blir snart nästan våldtagna, ja av 
spel. Det finns snart inga spelfria zoner alls. 

 
I Göteborg har man det senaste året sett en minskning av sökande till spelberoendeprojektet, 
men man tror inte alls att behovet är täckt eller har minskat i sig. Däremot ser de att det är 
nya spelformer som har tagit över och att de når helt nya målgrupper. De menar att det kan 
vara en fråga om trender men att det naturligtvis bara går att spekulera runt. En annan 
anledning kan vara att man inte når ut till alla utsatta grupper. Ytterligare en anledning kan 
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vara att media uppmärksammade Spelberoendeprojektet mycket vid starten och att många 
människor hittade dem därigenom. Sedan projektet blev etablerat i staden har det inte 
förekommit i massmedia i samma utsträckning. 
 

Poker på Internet har liksom exploderat på de här två 
åren och särskilt det sista året som vi har varit igång. Så 
man kan väl gissa att man har nått lite nya grupper och 
att det möjligen har ökat och så. Jag tror inte att det har 
minskat. 
 

Marknadsföringen av spel är ett ämne som återkommer gång på gång i alla fyra intervjuerna. 
De menar att reklamen för spel påverkar människor att börja spela och att spela i större 
utsträckning. Reklamen får människor att tro på större vinstmöjligheter än vad som 
egentligen är möjligt. Chansen för att vinna storvinsten är så pass liten att man lika gärna kan 
slänga bort pengarna eller skänka dem till välgörande ändamål. 

 
När det gäller spel och poker så marknadsförs det som 
om det vore sant. – Nu finns det chans att vinna tio 
miljoner! Det gör det inte alls. Sanningen är den att du 
inte har en chans att vinna (…) Folk bara sväljer, köper 
och accepterar. (…) Myterna säger det att man kan vara 
skicklig (…) man kan leva på poker och vinna pengar 
men det finns en väldig massa människor som inte kan 
det. 
 

Marknadsförare vänder sig direkt till olika grupper i samhället och vet vilka svagheter som 
finns och då också vad de ska trycka på i sin reklam. För att locka bland annat unga 
människor till spel använder man sig ofta av kända, populära personer som är ”inne” just nu. 
Bland annat kan man på TV se Celebrity Poker Tour som sponsras av flera väletablerade 
spelföretag på Internet. 
 
Synen på livet och drömmen om ett annat liv än det man lever för stunden. Även att på ett 
enkelt sätt få det liv man drömmer om. Personalen berättade om en kille i 20-årsåldern som 
sökt hjälp, inte för att han drabbats av ekonomiska svårigheter utan för att han hamnat i en 
existentiell kris. Han hade enligt egen uppgift omsatt tio miljoner kronor på spel och frågade 
sig själv om det verkligen var så hans liv skulle se ut och det var så han skulle försörja sig. 
Spel kan både grundas och rättfärdigas genom den egna synen på livet 
 

Det är klart att spelandet hänger ihop med värderingar. 
Ett litet exempel är ju hur Keno marknadsför sitt spel. 
Det sitter tre killar på stranden och så kommer en och 
frågar vad de gör de svarar ”Jobbe”, vilket är jättekul 
tills man tänker efter och frågar sig vad det är för en 
jävla syn. 

 
Då det gäller marknadsföring av spel är samtliga intervjupersoner överrens om att den bör 
minskas och att det borde satsas mer på varudeklaration och upplysningar kring den faktiska 
möjligheten att vinna och vilka risker spelandet kan medföra. I Malmö påpekar de bland 
annat att minst 10 % av marknadsföringen borde ägnas åt konsumentupplysning, vilket även 
står med i Folkhälsoinstitutets handlingsplan.  
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När vi gick med i EU så kämpade vi för undantag för att 
vi inte skulle behöva marknadsföra alkohol för det ville vi 
inte, det var helt i strid med den svenska alkoholpolitiken 
(…) Vi har tvingats acceptera att vi måste marknadsföra 
alkohol och då är man oerhört restriktiv med all rätta 
Men när det gäller spel så finns det ingen hejd på det. 
 

Den enda etiska riktlinje som finns är den som tagits fram av spelbranschen själva och den 
innebär att man inte får rikta reklamen mot någon speciellt sårbar grupp. Som det ser ut nu så 
finns det nästan enbart reklam och ingen konsumentupplysning då det gäller spel i Sverige. 
 
 
Karaktär 
 
Tidigare forskning 
 
Spelberoende är sett som den renaste formen av beroende eftersom den uppvisar samma 
symtom och missbrukskarriär som substansberoenden men utan påverkan av kemiska preparat 
(First, 2004). 
 
Spelberoende är svårt att upptäcka då det vanligtvis är ett dolt beroende. Andra beroenden har 
märkbara fysiska symtom och samhället har väl utvecklade handlingsplaner för exempelvis 
alkohol- och andra drogberoenden. Det vanligaste symtomet på spelberoende är skulder och 
lån, men detta kan lätt bortförklaras då det är en vanlig företeelse i Sverige. Ofta leder detta 
till att ett spelberoende hinner bli mycket allvarligt innan omgivningen eller spelaren själv 
reagerar. Dessutom upplever många spelare skamkänslor och en känsla av att vara 
ointelligenta över att inte kunna kontrollera sitt spelande. Därför kämpar spelberoende 
personer både med sin ekonomi och att hemlighålla sina skulder. Erfarenheter visar att 
spelberoende personer vanligtvis inte söker hjälp förrän situationen blivit desperat (Nilsson, 
2002). 
 
De spel som Custer anser vara snabbt beroendeframkallande är de spel med kort tid mellan 
insats och utslag samt att insatsen är obegränsad. Viktigt är också att eventuell vinst betalas ut 
omgående och därmed kan satsas på nya spel. Sådana former av spel ökar känslan av goda 
vinstmöjligheter och ger en illusion av att kunna påverka utfallet. Exempel på sådana spel är 
tips, V65 och hundkapplöpning, där spelare kan använda sina kunskaper i spelet och på så sätt 
har en ökad tro på sin vinstmöjlighet (Kühlhorn, 1994). 
 
En studie visar att personer med spelberoende i högre grad förändrar sitt spelbeteende vid 
positiva känslotillstånd, än personer utan spelproblem. Däremot finn det ingen bevisad 
skillnad när det gäller negativa känslotillstånd, men det finns tendenser som visar på det 
(Jonsson, 2003).  
 
Kännetecknande för personer med spelberoende är bland annat att de börjat spela i tidig ålder 
och ofta är det socialt accepterat i familjen. En annan inkörsport är att man exponeras för spel 
i hög utsträckning, bland annat på lokala pizzerior och pubar. Första upplevelsen av spel 
beskrivs ofta som spännande och att det ger en ”kick”. Både vinster och förluster motiverar 
till fortsatt spel, antingen för att återuppleva känslan av vinst eller vinna tillbaka det man 
förlorat (Stymne, 2002). 
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Rönnberg (2000) har även utvecklat den biopsykosociala förklaringsmodellen. Denna modell 
beskriver och kartlägger olika faktorer, som ska underlätta förståelsen för hur ett missbruk 
uppstår. Dessutom hur missbruket kan bli en det centrala i en persons liv, trots negativa 
konsekvenser. Rönnberg menar på att detta gäller såväl substansberoende som spelberoende. 
Förklaringsmodellen består av tre olika faktorer: den sociala, den psykologiska och den 
biologiska. 
 
Som sociala faktorer nämner Rönnberg (2000) samhällets attityder och värderingar som 
uppmuntrar oss till att bli rika genom en stor spelvinst. Genom spelande flyr man ett tråkigt 
liv eller ett liv i utanförskap. En annan del av de sociala faktorerna är exponeringen av 
spelreklam samt det ökade utbudet av olika spelformer. I Sverige satsas ungefär två miljoner 
kronor per dag på spelreklam. Slutligen anger han även utformning av spel som en social 
faktor. Om en spelare får valmöjligheter skapas en illusion av att kunna påverka spelutfallet. 
 
Då det kommer till de psykologiska faktorerna tar Rönnberg (2000) upp de positiva och 
negativa förstärkningarna för ett upprätthållande av beroendet. Forsberg (2005) skriver att 
uppkomsten och vidmakthållande av spelberoende liknar andra typer av beroenden både då 
det gäller beteende och syfte med missbruk. Enligt inlärningspsykologin består syftet av både 
positiv och negativ förstärkning. Positiv förstärkning innebär här att något behagligt upplevs 
som exempelvis en ”kick” eller ett rus. Den negativa förstärkningen innebär däremot att något 
obehagligt undviks som till exempel ångest eller problemfyllda tankar. 
 
Ortiz (2005) skriver att de biologiska faktorerna handlar om hjärnans belöningssystem och 
den euforiska känslan dopaminutsöndringen ger. Det skapas ett underskott av dopamin i 
hjärnan vilket leder till ett sug efter det som skapar dopaminkickarna. Detta fenomen kallas på 
engelska för ”craving”. 
 
Det finns forskning som tar upp hjärnans belöningssystem i samband med spelberoende. 
Forskningen visar på att tv-spel aktiverar hjärnans belöningssystem och frisätter 
signalsubstansen dopamin. Genom denna forskning kan man anta att samma gäller för alla 
typer av spel. Man vet sen tidigare att i stort sett alla beroendeframkallande droger framkallar 
samma reaktioner i hjärnans belöningssystem. Dessa likheter visar att beroenden i sig är 
detsamma, oavsett vad det är en personen är beroende av (Brené, Olson, 2005). 
 
Edström (2002) beskriver Robert Custers teori om sju komponenter, som krävs för att bli 
spelberoende, i sin teori om spelberoende: 
 

1. Kort tid mellan insatser och vinst 
 
2. Insatserna ska kunna höjas 

 
3. Hög vinstfrekvens 

 
4. Speltillgänglighet 

 
5. Social acceptans 

 
6. Skicklighet 
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7. Exaltering vid insatser 
 
Enligt Rönnberg (2000) är dessa sju komponenter nödvändiga för att höja omsättningen och 
för att skapa beroende. Inlärningspsykologer har studerat den positiva förstärkningens 
betydelse i spel, där de viktigaste ingredienserna är: belöningens storlek, belöningens 
frekvens, belöningens fördelning i tid och närhet i tid mellan beteende och belöning. 
 
Kühlhorn (1994) beskriver Custers teori, om att det finns olika typer av spelare. Han gör 
följande uppdelning av personer som spelar: 
 

• Professionella spelare. Betraktar spelandet som ett arbete och karaktäriseras av 
tålamod och kall beräkning. 

 
• Kriminella spelare. Liknar professionella spelare, men ägnar sig åt illegalt spel. 

 
• Tillfälliga sociala spelare. Majoriteten av spelarna. Karaktäriseras av att de kan låta 

bli att spela utan att beröras nämnvärt. 
 

• Seriösa sociala spelare. Deltar regelbundet i spel och ägnar mycket stor tid åt att lära 
sig spelet. Karaktäriseras av att de inte låter spelandet inkräkta allvarligt på andra 
aktiviteter. 

 
• Sociala flyktspelare. Spelar för att slippa undan negativa känslor, men oftast under en 

kortvarig period. 
 

• Patologiska spelare. Karaktäriseras av sitt beroende och oförmågan att sluta spela. 
Passar in på DSM-IV: s definition av spelmani. 

 
Spelberoende diagnostiseras i DSM-IV-TR om man under en längre tid har ett återkommande 
okontrollerat spelande som inte kan förklaras med tillfälligt maniskt spelande. För att få 
diagnosen spelmani krävs det att personen uppvisar minst fem av följande tio kriterier: 
 

1. Tänker ständigt på spel (t ex är upptagen av att tänka på tidigare spelupplevelser, av 
att planera nästa speltillfälle eller av att fundera över hur han eller hon kan skaffa 
pengar att spela med). 

 
2. Behöver spela med allt större summor för att han eller hon skall uppnå den önskade 

spänningseffekten. 
 

3. Flera gånger misslyckats med att kontrollera, begränsa eller sluta upp med sitt 
spelande. 

 
4. Rastlös eller irritabel när han eller hon försöker begränsa eller sluta upp med sitt 

spelande. 
 
5. Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från nedstämdhet (t 

ex hjälplöshetskänslor, skuld, ångest, depression). 
 
6. Efter att ha spelat bort pengar återvänder han eller hon ofta en annan dag i syfte att 

revanschera sig (”jagar” förlusterna). 
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7. Ljuger för anhöriga, terapeuter och andra personer för att dölja vidden av sitt spelande. 
 
8. Har begått brått som förfalskning, bedrägeri, stöld eller förskingring för att finansiera 

sitt spelande. 
 
9. Äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, utbildnings- eller 

karriärmöjlighet på grund av spelandet. 
 

10. Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en finansiell krissituation 
som uppstått på grund av spelandet (First, 2004). 

 
Att utveckla ett spelberoende kan ta olika lång tid för olika människor. Det är inte ovanligt att 
man har ägnat sig åt socialt spelande under flera år för att sedan utveckla ett spelberoende. 
Anledningen kan vara att exponeringen av spel ökar eller olika stressfaktorer. Behovet av att 
spela ökar under perioder av stress och depression. Forskaren Rosenthal beskrev 1992 fyra 
olika stadier i spelberoendekarriären: 
 

1. Winning. Vinnandestadiet gäller främst män och handlar om att spelandet ger en 
känsla av att vara ”duktig” på något specifikt och ett erkännande. Kvinnor genomgår 
oftast inte detta stadium utan går direkt på stadium två. 

 
2. Loosing. Förlorarstadiet handlar om att jaga vinsten och vinna tillbaka förlorade 

insatser. Ju mer spelaren förlorar desto ivrigare blir han/hon att ”vinna tillbaka” och 
insatserna blir allt högre. Det är under detta stadium den spelberoende använder sig av 
alla legala medel för att försörja sitt spelande.  

 
3. Desperation. Desperationsstadiet innebär att spelaren börjar använda sig av illegala 

sätt för att försörja sitt spelande som t ex stöld och bedrägeri. Ofta är dessa illegala 
företeelser återkommande. Spelaren känner i detta stadium att han/hon bara är ett steg 
ifrån storvinsten som kommer att lösa alla problem. Under denna fas är det vanligt att 
spelaren reagerar med ilska och förskjuter skulden om de blir påminda om sitt ansvar 
eller sina skuldkänslor. I detta stadium har livet utanför spelandet ingen mening. 

 
4. Hopelessness. Det är inte alla spelare som når hopplöshetsstadiet. Här inser de att de 

aldrig kommer att vinna tillbaka det de har förlorat men detta bryr de sig inte om då 
spelandet är allt som betyder något för dem. I detta sista stadium spelas det bara för 
spänningens skull och inte för vinsterna. 

 
I de ovan nämnda faserna är det nästan uteslutande i de två senaste spelarna söker hjälp för 
sitt spelande och då oftast om en närstående ingriper (First, 2004). 
 
Utifrån den amerikanska forskningen som ligger till grund för DSM-IV-TR har man funnit att 
kvinnor utgör en tredjedel av de spelberoende. Man tar även upp skillnader mellan mäns och 
kvinnors spelande. Kvinnor spelar oftare för att fly sin verklighet och är oftare deprimerade än 
män, som i högre grad drivs av att uppnå spänning och upprymdhet. Vanligt är också att 
kvinnor börjar spela senare i livet än män och ofta i vuxen ålder samt drivs inte av ”drömmen 
om storvinsten”. Män söker sig ofta till de tävlingsinriktade spelen där vinst kräver ett visst 
mått av skicklighet medan kvinnor väljer spel där turen har den största betydelsen (First, 
2004). 
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I en studie av kvinnliga spelberoende, gjord år 1988, skiljer sig de motiverande faktorerna till 
spel mellan kvinnorna. Initialt var det antingen spänningen eller att fly från sina problem som 
var deras motiv till att spela. Efter hand blev dessa motiv alltmer lika och man kunde inte 
längre särskilja dessa i lika stor utsträckning som tidigare. Det som tidigare kan ha varit en 
primär konsekvens av spelandet kan istället komma att bli en sekundär motiverande faktor. 
Alltså en person som blir deprimerad av sitt spelande kan komma att spela mer för att hantera 
känslorna som depressionen framkallar. För en annan person kan depressionen ha kommit 
först och spelandet därefter. En annan studie som Jonsson hänvisar till visar att övergången 
från normalt spelande till ett spelberoende ofta föregås av en traumatisk livshändelse. En 
förklaring på detta kan enligt Jonsson vara att spelarna saknar andra strategier för att hantera 
traumat och väljer därför att fly negativa känslor genom spel, som i sin tur medför att 
spelandet ökar. För att kunna säkerställa grundfaktorerna till spelberoende krävs enligt 
Jonsson en longitudinell studie, där man följer en individs utveckling över tid (Jonsson, 
2003). 
 
Då det gäller utvecklingsförloppet från första spelet till spelberoende går det betydligt 
snabbare för kvinnor än för män. Statistiken i USA visar att beroendetiden för kvinnor brukar 
vara kortare än för män. Detta är dock en fördel i kvinnors behandling då de tenderar att bli 
fria från sitt beroende snabbare än män. Det finns en stark koppling mellan beroendets 
varaktighet och behandlingstiden. Problemet verkar dock vara att kvinnor i mindre 
utsträckning kommer till behandling. Studier gjorda i USA, Australien och England visar att 
endast 2-10 % av medlemmarna i Anonyma Spelare är kvinnor (First, 2004). 
 
De flesta studier visar att unga människor är överrepresenterade bland spelberoende och 
problemspelare. Studierna visar även att ju tidigare man börjar spela desto större är risken att 
fastna i ett spelberoende. Även låginkomsttagare räknas till dem som är överrepresenterade.  
Personer med spelberoende eller spelproblem är oftare skilda eller separerade, jämfört med 
personer utan denna typ av problematik (Petry, 2005). 
 
Jämfört med andra länder har personer med spelproblem i Sverige börjat spela i en tidig ålder, 
vilket visar på att de åldersgränser som finns inte åtföljs och resulterar i spelberoende hos 
ungdomar (Kolmårdens Behandlingshem, 2006). 
 
I en studie av spelvanorna bland ungdomar mellan 15 och 17 år visade sig en del skillnader i 
spelandet beroende på kön och uppväxtförhållanden. Pojkar verkar mer mottagliga för 
spelbolagens reklam och utbud. Detta visar att pojkars spelande ökar i takt med utbudet, 
medan flickors spelande inte ökar i samma utsträckning. Bland dem som inte hade 
spelproblem hade flertalet växt upp med sina biologiska föräldrar och hade en socialt tryggare 
uppväxt än gruppen med spelproblem. Gruppen med spelproblem hade också i högre grad en 
känsla av ensamhet och utanförskap (Jonsson, 2003). 
 
En studie visar att omkring 30 % av de spelberoende även har alkoholproblem. Forskarna 
menar att detta tyder på ett mycket starkt samband. Men det är inte enbart alkohol som kan 
förknippas med spelberoende. Studien visar även ett samband mellan spelberoende och 
psykiatriska problem, som exempelvis anti-social och narcissistisk personlighetsstörning och 
borderlinepersonlighetsstörning (Stymne, 2002). Petry skriver också om studier som påvisar 
ett samband mellan alkohol och spelberoende som är starkt men även att det finns klara 
samband med andra droger om än inte lika starkt. Omkring 15 % av de spelberoende har även 
ett drogberoende, då det gäller illegala droger. Det finns även studier som tar upp sambandet 
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mellan spelberoende och nikotinberoende. Ungefär 41,6 % av de spelberoende använder sig 
av nikotin medan endast 21,3 % av dem som inte spelar använder nikotin (Petry, 2005). 
 
Människor med spelberoende har i högre grad psykiatriska problem än befolkningen i övrigt. 
I en studie av Ibanez gjord 2001 visade det sig att 62,3 % av personerna som sökte hjälp för 
sitt spelberoende också hade någon form av psykiatriska störningar. Av dessa var det 42 % 
som led av personlighetsstörningar, 17,4 % med anpassningssvårigheter och en tredjedel hade 
alkoholproblem. Lesieurs och Rosenthals studie 1991 visar att mellan 70 och 80 % av de 
spelberoende har någon gång haft en period med svår depression och 50 % har haft 
återkommande depressiva perioder. Många människor som spelar använder spelandet som 
självmedicinering och drabbas ofta av depression efter avslutad behandling (First, 2004). 
Petry (2005) tar upp sambandet mellan spelberoende och psykiatriska störningar. Människor 
med spelberoende löper större risk än andra för att utveckla fobier. Studier visar ett starkt 
samband mellan spelberoende och agorafobi (torgskräck). 
 
Jämfört med personer utan spelproblem hade spelberoende i högre grad 
impulskontrollstörning samt ADD (Attention Deficit Disorder), där skillnaden var 20 % 
respektive 35 % av bedömd förekomst av ADD (Jonsson, 2003).  
 
Det tycks finnas en koppling mellan spelproblem och självmord. Även om det inte finns några 
studier som styrker att det finns ett direkt samband menar Phillips i sin studie 1997 att det 
finns en anledning till att Las Vegas har den högsta självmordsstatistiken i USA både då det 
gäller bofasta invånare och besökare i staden. Detta gäller även Atlantic City som inte hade 
den höga självmordsstatistiken före kasinots öppnande i staden. I Lesieurs och Rosenthals 
studie 1991 hade så många som 80 % av de spelberoende någon gång försökt begå självmord 
eller haft tanken på att göra det (First, 2004). 
 
Av de personer som söker hjälp för sitt spelberoende har man funnit att det finns en 
överrepresentation av både självmord och självmordsförsök. Det finns ingen forskning som 
påvisar ett samband mellan spelberoende och självmord/självmordsförsök, men det finns 
indikationer som tyder på ett samband (Jonsson, 2003). 
 
 
Intervjuer 
 
Då det gäller fördelningen av antalet män och kvinnor som söker hjälp hos 
Spelberoendeprojektet i Malmö och i Göteborg har båda orterna en klar överrepresentation av 
män i behandlingen. Det som skiljer sig mellan de olika städerna är hur stor 
överrepresentationen är. I Malmö är det något färre kvinnor, ca 10 %, som söker hjälp idag, 
än vad det är i Göteborg. Intervjupersonerna i Göteborg svarade att kvinnorna i behandlingen 
utgör ungefär en tredjedel. Då det gäller de män som söker sig till behandling ser personalen i 
båda städerna att det både är unga och äldre män men det är framförallt äldre kvinnor. Bland 
männen är det vanligast med spel som trav, spelautomater och poker, bland kvinnor är det 
vanligast med spelautomater och lotterispel. De ser att män söker sig till spännings- och 
kunskapsspel medan kvinnor söker sig till turspel. 
 

Nu kommer pokerspelarna och där finns det inte så 
många kvinnor. Gruppen innan var kasinon och där hade 
vi en kvinna också. Det kan komma någon kvinna om vi 
har en grupp med kasinospelare. 
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I Malmö påpekar personalen att kvinnor ofta verkar vara mer benägna att söka hjälp tidigare 
än män och har inte en lika lång spelkarriär bakom sig som de flesta män verkar ha. Däremot 
upplever man att kvinnor lider mycket mer av skuld och skam än män. Majoriteten av 
kvinnorna som söker hjälp är äldre och har hemmaboende barn och kan ha spelat bort mat- 
och hyrespengar vilket påverkar känslan av skuld och skam. 
 

Man skäms och har skuldkänslor. Det är ju det som 
ligger till grund för förnekandet ofta. Det är väl ett av 
våra hjärteämnen här, att hjälpa folk att bli av med det 
(…) Tittar man på behandling överlag så har jag alltid 
uppfattat att det är mycket lättare och mer givande att 
arbeta med kvinnor. De är ofta mer vakna för 
förnuftsargument, ser saker och resonerar på ett annat 
sätt än vad män gör. Det som förhindrar den totala 
succén är den förnedring som de har upplevt.  

 
På Spelberoendeprojektet gör man ingen kartläggning över varför människor blir 
spelberoende utan deras fokus ligger på att hantera problemet här, nu och framåt. Utifrån 
deras egna erfarenheter kan de ändå se orsaker till att deras klienter fastnat i ett spelberoende.  
 

Det finns ibland utlösande händelser i livet som gör att 
man tar till olika medel för att hantera situationer och då 
kan spel vara ett sätt för vissa människor då att lösa det 
eller hantera sorgen i livet och då kan man fastna i ett 
beroende. 
 
Det finns också spelare som knappt kollar efter om de har 
vunnit eller inte. De spelar för spelandets skull, där det 
är riktigt patologiskt och de är besatta av själva 
spelandet så att säga. 

 
När det gäller att ta reda på vem eller vilka som är spelberoende kan detta stöta på svårigheter 
då det är ett beroende som inte har yttre fysiska tecken samt att förnekelsen ofta är stor både 
då det gäller inför spelarna själva och inför andra. Personalen påpekar också att förnekandet är 
störst bland problemspelarna. De säger att om man är en patologisk spelare så vet man om 
det. 
 

En riktigt maniskt spelberoende person som kanske inte 
bryr sig om att kolla om hon eller han har vunnit ens en 
gång ligger på tio så har du hela skalan och ligger du 
någonstans runt fem, sex, sju så börjar du utveckla, alltså 
spelproblem. 

 
För att kunna bedöma huruvida en person lider av ett spelberoende, använder man på 
Spelberoendeprojektet sig av kriterierna som är framtagna i DSM – IV. Då personalen på 
Spelberoendeprojektet anser att det finns svagheter i denna bedömning väntar man nu på att 
DSM – V ska komma ut. Inför denna nya utgåva tittar APA (American Psychiatric 
Association) främst på två problemområden. Den ena handlar om ifall brytningspunkten ska 
gå vid fem som den gör idag och ifall kriterierna ska värderas olika beroende på 
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konsekvenserna. Den andra handlar om ifall det ska bedömas som ett beroende eller som ett 
tvång.  
 

Men om man ska säga det på ett annat plan så väljer jag 
att säga att spelberoende är när det får långsiktiga 
negativa konsekvenser kring områden i livet som arbete, 
relationer, den egna hälsan, ekonomin. 

 
Spelberoendeprojektets personal menar på att man kan dela in spelberoende personer i två 
olika grupper. I den ena gruppen finns de som använder spelandet som lite självmedicinering 
och lite bedövning för att slippa bekymmer och obehagliga känslor. Denna grupp spelar 
framförallt på Bingo, Jack Vegas och lotter. I den andra gruppen finns de som är 
tävlingsinriktade och söker spänning samt adrenalinkickar. Denna andra grupp söker sig 
framförallt till spel som de känner att de kan påverka själva såsom trav, sportspel och poker.  
 

Alltså den typen av spelare vi mötte här inledningsvis var 
till största del Jack Vegas – spelare, trav och tips, alltså 
maskinspelare och folk som går till spelbutiker och spelar 
på matcher och hästar. Nu har vi en ökning av 
pokerspelare. 

 
På spelberoendeprojektet behandlar man enbart spelberoendet och menar att andra beroenden 
eller psykiska sjukdomar ska behandlas på andra ställen. På frågan om de ändå upplever att 
det är vanligt med samsjuklighet eller kombinerade beroenden svarade tre av fyra att de 
upplever det som vanligt förekommande. I Malmö upplever de att majoriteten, ca 75 % har 
någon form av psykiska problem som exempelvis depressioner och krigsupplevelser i form 
av posttraumatisk stress. De har även haft någon sökande som lidit av schizofreni. Vid fall av 
psykiatriska diagnoser kontaktar man berörd läkare föra att rådgöra om det är lämpligt med 
behandling för spelberoendet.  
 

I vårt intervjumaterial har vi skattningsblanketter på 
ångest och depression (…) har några av våra sökande 
haft väldigt högt på skalan och då brukar vi ta kontakt 
med Jacob Johnsson som är en av forskarna och som 
också ingår i Rönnbergs team. Vi bollar det här med 
honom (…) där vi ibland tillsammans har tyckt att, det 
här är inte tillrådigt, den här personen bör vi hänvisa 
tillbaka till sin läkare eller om han inte har det så faktiskt 
rådas att först ta kontakt med en psykiatrisk klinik. Man 
kan gå här parallellt om man har någon som tar hand om 
det här andra. 

 
I Göteborg upplever personalen att de flesta sökanden till behandlingen inte lider av någon 
samsjuklighet, men en av de två menar att det är vanligt med kombination av spelproblem 
och alkoholberoende. Ett sådant beroende döljs ofta av rädsla för inte komma in på 
Spelberoendeprojektets behandling, men att det kan framgå ”mellan raderna” i intervjun av 
den sökande. 
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Jag tror att det är många fler än vad dem säger. Det 
förekommer och det är vanligt (…) Man kommer ju inte 
åt det heller under åtta veckor, med den här typen av 
behandling, det är fokus på spel. 

 
Personalen menar att det kan finnas risker med att behandla ett spelberoende om man vet att 
personen även har andra psykiatriska problem. Om spelet är en form av självmedicinering, har 
personalen inga resurser att kunna ta hand om de problem som döljs/hanteras med spel. 
Problemen man upplever i bedömningen är ifall den sökande är deprimerad för att hon/han 
spelar eller spelar för att hon/han är deprimerad.  
 
På Spelberoendeprojektet i Malmö ser man gärna ett ökat samarbete med psykiatrin och en 
önskan att de skulle besitta mer kunskaper kring spelproblematik och förmågan att hantera 
den. Eftersom personalen upplever att så stor del av spelarna lider av depression är man rädd 
att många som söker hjälp inte får det, då kunskaperna kring spelberoende är bristfälliga bland 
andra professionella behandlare. Man har även en önskan om ett nära samarbete med 
psykiatrin som skulle kunna gå ut på att man skickar en sökande vidare för bedömning innan 
någon behandling för spelberoende påbörjas. 
 

Detta gör ju att om de söker hjälp inom den psykiatriska 
vården, öppenvård eller annat så säger de att – Nä men 
vi kan ju ingenting om spelberoende. Och det behöver de 
ju inte veta. De behöver veta hur man tar hand om en 
människa som mår dåligt, oavsett.  

 
 
Behov av behandling 
 
Tidigare forskning 
 
När det gäller behandling av spelberoende finns det inga generella behandlingssätt eller klara 
riktlinjer på hur behandlingen ska se ut. Många olika sätt har prövats och uppvisat kortsiktiga 
effekter, men forskarna menar att några säkra slutsatser inte kan dras eftersom studierna som 
gjorts varit små och med få patienter. Det finns ett stort spektrum av behandlingsmetoder som 
prövats på spelberoende. Mycket pekar på att den behandling som är effektiv vid 
alkoholproblem även är användbar vid spelberoende (Stymne, 2002). 
 
Det är viktigt att en person som är spelberoende lär sig om och förstår att de lider av en 
sjukdom och att det både finns en medicinsk och en psykiatrisk bas. Den patologiska spelaren 
är sjuk och lider av en ”Disease of the mind” och kan inte kontrollera sig själv. Samhällets 
jobb är att korrigera dessa problem och inte att straffa de som är sjuka (Castellani, 2000). 
 
Rosenthal skriver i sin studie att utan behandling tenderar spelberoende att bli kroniskt med 
en ökad risk för eller ett förvärrande av psykiska sjukdomar. Spelarna blir mer och mer 
isolerade från sitt tidigare sociala liv och spelar bort alla sina tillgångar. De kriminella 
kontakterna leder spelaren in i en värld av ett ”kriminellt rättsystem”. Spelaren utsätter sig för 
allt större faror och självmordsförsök är inte ovanligt. Trots den djupa problematiken är 
spelberoende behandlingsbart med goda resultat om rätt behandling finna att tillgå. Det stora 
problemet är att spelberoende ofta gömmer sig bakom andra problem och då inte 
uppmärksammas av professionella som kommer i kontakt med spelaren. Ytterligare ett 
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problem kan vara att spelare själva inte erkänner spelandet som ett problem, vare sig för sig 
själva eller för andra (First, 2004). 
 
Det finns ett klart samband mellan spelberoende och substansberoende oavsett vilket av 
beroendena man söker hjälp för. Barn till föräldrar som spelar löper stor risk för att själva 
hamna i ett problemspelande. Det finns även de som forskar i de genetiska faktorerna gällande 
spelberoende men än finns det väldigt få studier och dessa visar upp oklara resultat. Det finns 
heller ingen forskning som tyder på varför en del människor söker hjälp medan andra inte gör 
det. Inte heller kring varför människor med spelproblem slutar då de har börjat. Ett fåtal 
människor uppsöker behandling för att bli fria från sitt spelberoende, många lyckas bli fria 
utan någon professionell behandling. De flesta som söker behandling vänder sig till Anonyma 
Spelare (Petry, 2005). 
 
Målet med behandling är enligt DSM-IV att den spelberoende ska bli fri från abstinens och att 
återfallsrisken ska minimeras så mycket som möjligt. Behandlingen ska även innefatta 
rehabilitering av skadade relationer samt behandling av andra eventuella psykologiska 
problem hos den spelberoende. Behandlingen kan både vara i form av öppen och sluten vård 
beroende på om personen har flera diagnoser eller inte (First, 2004). 
 
Kvinnor utgör en tredjedel av alla människor med spelberoende enligt de epidemiologiska 
studier som gjorts i USA. Trots detta representerar kvinnorna inte en tredjedel av dem som 
genomgår behandling för sitt spelberoende. Många av de behandlingar som erbjuds 
spelberoende i USA riktar sig enbart till män och erbjuds i typiskt manliga miljöer. Kvinnor 
med spelberoende lever och spelar oftast ensamma vilket gör att denna grupp inte nås eller 
uppmärksammas (First, 2004). 
 
Även ungdomar och unga vuxna är en underrepresenterad grupp i behandling trots att de 
generellt sett ses som den grupp som löper störst risk för att hamna i ett spelberoende. 
Majoriteten av de hjälpsökande är mellan 35 och 54 år och högutbildade, detta trots att 
ungefär hälften av de spelberoende är under 35 år och de flesta är lågutbildade. En annan 
studie visar att 59 % av spelberoende personer har ett heltidsarbete men i behandling uppgår 
den siffran till 79 %. Detta visar på att behandlingen i högre grad når ut till personer med hög 
social status än till de med låg status. Det finns rapporter om men ingen kontrollerad 
forskning kring hur ungdomar bör behandlas för sitt spelberoende (Petry, 2005). 
 
Bland de människor som söker behandling för sitt spelberoende är ångestneuroser vanligt 
förekommande. I en studie av män som ingick i behandling för spelberoende hade 20 % 
tvångsmässig personlighetsstörning och utöver detta hade samtliga minst en psykiatrisk 
störning till. Studier visar att samband mellan spelberoende och psykiatriska störningar finns 
men dessa är inte helt övertygande, då de är få och inte helt överensstämmande (Petry, 2005). 
 
På Kolmårdens behandlingshem har man märkt ett ökat behov från företagens sida att få 
information om spelberoende och hjälp att hantera spelberoende personal. Det finns ett 
intresse att utveckla en spelpolicy på företagen och veta var gränsen ska sättas när det gäller 
spel. De företag som tagit upp spelberoendeproblematiken med behandlingshemmet har 
framförallt uppmärksammat stress, trötthet, oärlighet, ineffektivitet, förskott på lön och 
korttidssjukskrivningar som tecken på spelberoende hos personalen (Kolmårdens 
Behandlingshem, 2006). 
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Intervjuer 
 
På Spelberoendeprojektet arbetar man med gruppbehandling efter KBT (kognitiv 
beteendeterapi), som syftar till att ersätta felaktiga tankemönster med mer realistiska tankar 
kring spel. De arbetar även med att hjälpa den beroende att finna en betydelsefull 
sysselsättning att fylla tomrummet efter spelandet med. 
 

Man kan ju inte bara sluta spela och ta bort något som 
varit det största för en människa i kanske många år (…) 
Man måste fylla sitt liv med annat (…) för en del kan det 
innebära (…) vad vill jag fylla mitt liv med, vad är viktigt 
för mig, vad är värdefullt (…) vad har jag för mål och för 
en del då kan det vara att bli en mer närvarande förälder. 

 
I Malmö arbetar man med blandade grupper. De har funderat på att ha grupper med enbart 
kvinnor men de har haft för få kvinnliga sökande för att det ska kunna fungera. I Göteborg 
däremot har man prövat på att arbeta med olika konstellationer av grupper. De har fått en 
väldigt positiv respons av deltagarna, men kan inte säga ifall resultatet av behandlingen är 
bättre än vad det hade varit med blandade grupper. Det handlar mer om vilket spel som 
orsakar beroendet än vilket kön man tillhör. Automatspelande kvinnor kan ha mycket mer 
gemensamt med automatspelande män än med pokerspelare, oavsett kön. Det enda de med 
säkerhet kan säga är att resultatet blir bättre ju längre en person stannar i behandlingen och de 
jobbar på att deltagarna ska stanna kvar så länge som möjligt. 
 

När man går härifrån hoppas vi att vi har fått till stånd en 
början på en förändringsprocess som sen våra deltagare 
måste jobba vidare med (…) Ett långvarigt beroende 
försvinner inte bara på fyra veckor. 

 
Personalen i båda städerna märker en viss efterfrågan av individuell behandling, men det finns 
endast att erbjudas i på Spelberoendeprojektet i Stockholm. Vid frågan om behovet av annan 
behandling än den de själva erbjuder, svarade samtliga att de önskade kunna erbjuda 
individuell behandling och individuell samtalskontakt efter avslutad gruppbehandling. Även 
om de inte själva kan erbjuda den typen av samtalskontakt och uppföljning, vill de kunna 
hänvisa till någon annan instans vid behov. De anser att gruppbehandlingen kan starta upp 
processer hos den enskilde som den kan behöva hjälp att gå vidare med. I Malmö håller 
personalen på att utbilda sig i MI (Motiverande Intervju) för att eventuellt kunna erbjuda 
individuell behandling framöver. 
 

När man jobbar med lite kortare behandlingsformer som 
kan vara jättebra, men att det gäller att vidmakthålla det 
sen (…) och på så sätt tror jag att man behöver ett 
komplement i någon form också, stöd framöver. 
 

För en del tunga spelberoende skulle institutionsbehandling, där man behandlar enbart 
spelberoende, kunna vara ett alternativ. Man påpekar att tolvstegsprogram finns runt om i 
landet men att de inte är specialiserade på spel. Spelarna bör kunna behandlas i en totalt 
spelfri miljö och inte behöva sitta tillsammans med andra som spelar. 
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Ett problem är spelandet bland ungdomar. Det finns idag ingen behandling som tar emot 
spelberoende personer under arton år. I Malmö nämner man forskaren Ove Svensson som 
under två års tid följt 300 ungdomar och konstaterat att de under en period kan uppvisa ett 
beroendebeteende gällande spel men att de flesta tar sig ur det snabbt och på egen hand. Han 
menar på att det ligger i ungdomars natur att intensivt testa någonting men att det inte 
nödvändigtvis måste leda till ett långvarigt problem eller beroende. Svensson konstaterar 
också att ett intensivt spelande kan leda till konsekvenser som hänger kvar långt efter att de 
har slutat spela. Exempel på sådana konsekvenser kan vara försummad skola och hälsa, 
skulder och kriminalitet. 
 
I Malmö hänvisar man också till forskaren Mark Griffith som i sin undersökning har kommit 
fram till att många av de ungdomar som spelar väldigt aktivt söker spänning. Han menar att 
dessa ungdomar kan komma att söka sig till spänningen inom andra spelformer, om pengar så 
snart de har åldern inne. Idag finns det emellertid spelsajter som erbjuder så kallade 
”freemarkets”, där alla, inklusive ungdomar, kan spela gratis och öva upp sig på till exempel 
poker. När spelaren börjar vinna över de andra kan de få känslan av att vara duktig på spelet 
och därmed skapas en önskan om att kunna tjäna pengar på sin skicklighet. Detta kan leda till 
att man söker sig till spel om pengar. 
 

Rönnberg kom ju fram till i sin undersökning (år 1997-
1998, vår anm.) att den största gruppen spelberoende och 
problemspelare fanns i målgruppen 15 – 17 år (…) man 
har under dessa år överhuvudtaget inte gjort något 
förebyggande arbete alls åt det här (…) Vi ligger 8 år 
och släpar. Vi hade en kunskap redan i Rönnbergs första 
undersökning men använde den inte. 

 
Idag har folkhälsoinstitutet påbörjat ett projekt tillsammans med Maria Ungdom i Stockholm 
där man arbetar med att ta fram en manual för hur man ska arbeta med unga spelberoende. 
Under hösten 2006 kommer de att testa den här manualen på ungdomsgrupper.  
 
Behovet av preventionsarbete anser samtliga intervjupersoner är av stor vikt. Ju fler som har 
kunskap om spelberoendeproblematiken, desto färre kommer att behöva behandling för ett 
långtgående beroende. Kunskapen behöver spridas inom alla fält såsom i skolor och inom 
psykiatrin. Det är viktigt att de professionella har redskap att på ett tidigt stadium kunna 
upptäcka och motverka ett begynnande spelberoende. 
 

Det är ju som vi säger att man har börjat se det som ett 
beroende på senare år och det är ju en sådan viktig 
förutsättning för att man ska kunna upptäcka det tidigt. 
Att sprida information tänker jag är jätteviktigt (…)både 
till allmänhet och professionella som möter de som söker 
hjälp på olika sätt, ekonomisk hjälp. 

 
Vid alla intervjuerna framkom vikten av att anhöriga till spelberoende får information och att 
det är här en stor del av preventionsarbetet bör ligga. De anhöriga är de som har störst 
möjlighet att upptäcka ett spelberoende på ett tidigt stadium. Att de har möjlighet att upptäcka 
det tidigt är i första hand på grund av ekonomin. Det kanske försvinner pengar spårlöst, 
räkningar blir inte betalda och resor aldrig köpta. För att kunna förstå tecken på att en anhörig 
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är problemspelare, menar personalen på spelberoendeprojektet att man måste ha kunskaperna 
kring just detta specifika problem. 
 

Man kanske måste satsa på anhöriga utan att varken 
peka ut spelarna eller de anhöriga.(…) Man får ta de 
värsta kriterierna och helt enkelt visa upp dem i något 
sammanhang. Om det här, det här och det här stämmer 
så har man spelproblem. 

 
De menar även att socialtjänsten bör besitta betydligt större kunskaper om problemspelare och 
spelberoende. Spelberoendeprojektet har som en del i sitt uppdrag av folkhälsoinstitutet att 
informera olika instanser i samhället om spelberoende. De ska fungera som en regional 
kunskapsbank. När de informerar på socialkontor ber de alltid att personal från 
”försörjningssidan” ska delta vid mötet eftersom de ser att det nästan alltid är ekonomin som 
driver människor till att söka hjälp. 
 

Vi ber alltid när vi ska dit att de tar med sig folk från 
försörjningssidan också, men att de gör det är snare 
undantag än regel. Då kommer man från vuxenenheten 
och det är ju jättebra men vart är det man vänder sig 
först när problemet börjar? Jo, till försörjningen. 

 
Många spelare söker i första hand hjälp för något som egentligen är en konsekvens av 
spelandet. Det kan exempelvis vara ekonomiska svårigheter eller depression och då vänder 
man sig ofta till socialtjänsten eller psykiatrin. Dessa saknar ofta kunskaper om spelberoende 
och ställer därmed inte de ”rätta” frågorna för att komma åt det egentliga problemet. På så sätt 
kan ett spelberoende gå mycket långt trots att man söker hjälp. 
 

Man kraschar ihop och hamnar på psykakut som ett 
självmordsförsök eller djupt deprimerad. Folk förstår inte 
varför man är deprimerad, man tar det som någon slags 
utmattningsdiagnos, man är utbränd eller utmattad. Det 
går jättelångt. 

 
Personalen påpekar också spelbranschens ansvar för spelarna. På Svenska Spel måste man 
idag ange hur länge man tänker spela och hur mycket pengar man kan tänka sig att spela för. 
Något som skulle kunna vara bra att införa på spelsajter är pop-ups, som påpekar att spelaren 
börjar närma sig gränsen för hur länge man spelat och hur mycket man spelat för. Ett förslag 
är att man blir avstängd från sidan när kvoten är uppnådd, men då finns det å andra sidan fler 
spelsajter att vända sig till. Förhoppningsvis skulle sådana säkerhetsåtgärder kunna hjälpa 
någon från att spela bort mer än man har tänkt sig eller i värsta fall allt. 
 
Spelandet är ett globalt problem, trots detta finns det inget utbrett samarbete länder emellan då 
det gäller att förebygga spelproblem eller behandling av spelberoende. Då vi är med i EU 
borde problematiken diskuteras på EU-nivå och tillsammans finna regler och strategier för att 
hantera spel och spelberoende. Det borde finnas gemensamma riktlinjer för alla EU-länder. 
 
I intervjuerna tas behovet av forskning upp och inte minst statlig forskning av spelberoende. 
För att kunna arbeta preventivt och med effektiv behandling måste man veta var behoven 
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finns och vilka som tillhör riskgrupperna. Med mer forskning skulle arbetet med spelberoende 
hinna ikapp spelmarknadens utveckling. 
 

Staten drar in stora pengar på spel. Det finns pengar att 
sätta av till forskning. (…) Statliga spel borde åtminstone 
se till att möjliggöra forskning. Försöka hålla jämn fas med 
spelen. 

 
Forskningen har stor betydelse för dem som arbetar med behandlingen av spelberoende. De 
kan se tendenser i spelberoendet och vilja förändra behandlingen därefter, men för att det ska 
få legitimitet måste det finnas forskning på området som man kan luta sig mot. Det finns 
många outforskade områden då det gäller spelberoende. 
 

Det finns jättemånga områden som vi skulle vilja att det 
forskades på.(…) Vi pratar om invandrare och spel men 
vi vet inget. Vi pratar om spelberoende kopplat till 
ungdomar men vi har inte tittat på det. Vi pratar om spel 
kopplat till kriminalitet men det finns ingen forskning på 
det. 

 
Forskning krävs också för att behandlarna ska kunna veta att de behandlar den målgrupp som 
faktiskt behöver behandlas. I dagsläget vet man inte om behandlingen riktar sig till den 
målgrupp som behöver den mest.  
 

Det finns inte tillräckligt med forskning! 
 
Vad gäller behovet av behandling, så anser samtlig personal att behovet långt ifrån är 
tillgodosett. Spelberoendeprojektet finns enbart för att pröva just den behandlingsmodell de 
arbetar med. Syftet är alltså inte att täcka behovet. De upplever också att 
spelberoendeproblematiken har förändrats under de två åren som projektet varit igång. 
Spelmarknaden utvecklas kontinuerligt och för att kunna möta behovet av behandling måste 
även forskningen följa med i utvecklingen och skapa legitimitet för den behandling som 
faktiskt behövs. 
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Diskussion 
 
Vi har funnit en stor överensstämmelse i hur forskningen återspeglas i behandlingen som 
bedrivs på Spelberoendeprojektet, men även vissa skillnader. Personalens erfarenheter 
bekräftar den forskning som har gjorts, framförallt då det gäller spelberoendets karaktär. Inom 
områdena omfattning och behov av behandling har vi förstått att kunskaperna hos personalen 
är större än vad det är forskat kring. Den undersökning som vi har gjort har genomförts med 
intervjuer på två orter av tre. För att kunna få en något bättre bild än vad vi har kunnat visa 
kring spelberoendeproblematiken hade vi kanske varit tvungna att genomföra intervjuer även i 
Stockholm. Vi vill emellertid påpeka att överensstämmelsen mellan Göteborg och Malmö är 
god och att deras erfarenheter även stämmer bra överens med forskningens resultat. Detta 
föranleder oss att tro att ytterligare intervjuer inte skulle påverka vårt resultat nämnvärt. 
Naturligtvis kan undersökningen bli större och mer djupgående men för att kunna genomföra 
detta skulle det krävas mer tid och resurser. 
 
Forskningen påvisar att spelberoende främst förekommer i de lägre samhällsklasserna medan 
alla våra intervjupersoner menar att de ser att det förekommer i lika stor utsträckning överallt i 
samhället oavsett klass, kön eller etnicitet. Det var endast en som tyckte att spelberoende 
personer ur socialklass 1 är underrepresenterade. Orsaken till dessa olikheter mellan 
forskningen och de praktiserande behandlarna kan bland annat vara att man på 
Spelberoendeprojektet inte tar reda på klienternas sociala tillhörighet samt att man inom olika 
sociala grupper är mer eller mindre benägna att dölja sina problem. Personer som har mycket 
pengar kan söka hjälp i utlandet och behöver inte exponeras genom att exempelvis söka hjälp 
hos de svenska myndigheterna eller bidrag för behandling. Därmed inte sagt att vissa grupper 
gärna exponerar sina problem, men de är tvungna att söka hjälp genom befintliga kanaler. 
 
Långt ifrån alla som spelar någon form av spel blir beroende men alla riskerar att hamna i ett 
spelberoende även om vissa människor, enligt forskningen, är särskilt utsatta. Lika väl som att 
människor kan ta till alkohol eller droger vid en livskris, kan de ta till spel som också ofta är 
en sysselsättning som ger människan något annat att tänka på. Det är lätt att börja spela och 
innan man själv hinner reagera har man utvecklat ett spelberoende som kan vara mycket svårt 
att ta sig ur. Dessutom kan konsekvenserna bli förödande både för själva spelaren och för 
närstående. Den främsta konsekvensen är vanligtvis ekonomiska problem och kan göra en 
familj helt utblottad för en lång tid. Skuldsaneringar kan ta många år att gå igenom. Skulder 
till kriminella personer kan innebära stor fara och är inte lätta att komma ifrån. 
 
Då det gäller könsfördelningen bland spelberoende människor och inom behandling stämmer 
forskningen väl överens med personalens erfarenheter. Antalet kvinnor i behandling har 
varierat över tid och till stor del styrts av vilka spel som dominerat för tillfället inom 
behandlingen. På Spelberoendeprojektet ser man, precis som i forskningen, att kvinnor i högre 
utsträckning än män spelar på turspel, såsom bingo och lotterier. Män drar sig till spel som, 
både inom forskningen och på Spelberoendeprojektet, benämns som spänningsspel. 
 
Att utveckla ett spelberoende tar olika lång tid för olika människor. Det kan gå något snabbare 
för kvinnor än för män men kvinnor är också lättare att behandla och få spelfria. Detta är även 
något som uppmärksammats på Spelberoendeprojektet. En anledning kan vara att kvinnor har 
lättare för att söka hjälp medan mäns natur hindrar dem från att fråga om vägen. Att be om 
hjälp för något som ett beroende kan vara en fråga om prestige. 
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Personalen tar upp marknadsföringen av spel som ett stort problem medan forskningen har 
tvetydiga resultat gällande just detta. Människor påverkas av att hela tiden vara omgivna av 
spel. Acceptansen av spel i samhället är stor och en orsak till detta kan vara just exponeringen 
och tillgängligheten av spel. Jämför man exempelvis spel med alkohol som har samma 
åldersgränser kontrolleras det ändå olika hårt. Man kan i princip, som sextonåring, gå in i 
närmsta spelbutik och köpa lotter, spela på tipset eller andra spel utan att någon ifrågasätter 
vare sig ålder eller lämplighet. På Systembolaget är kontrollen mycket hårdare och de kan 
begära legitimation även på medföljande personer, som inte handlar. Den här inställningen till 
spel beror nog till en stor del på att man inte ser spel som något som kan orsaka ett beroende 
och att man inte tänker på vilka konsekvenser spelandet kan medföra. 
 
Bland ungdomar är spel i olika former vanligt förekommande. Detta är både forskare och 
personal på Spelberoendeprojektet överens om. I bland annat Rönnbergs 
prevalensundersökning framkommer det att ungdomar hör till samhällets största riskgrupp. 
Någon behandling för denna grupp finns det emellertid inte att tillgå i Sverige och det satsas 
inte heller på preventionsarbete för att förhindra utvecklandet av spelberoende. Datorspel 
tillåts i stor utsträckning och kan vara en inkörsport till spänningsspel om pengar. Med all den 
kunskap vi har om ungdomars spelvanor och med tanke på vilka konsekvenser spel kan föra 
med sig så borde den svenska staten lägga resurser på forskning, behandling och 
preventionsarbete som rör ungdomars spelande. Även om de flesta ungdomar ”bara” provar 
på spel och uppvisar ett beroendemönster under en period behöver de inte nödvändigtvis 
fastna i ett beroende. Många slutar igen själva och utan hjälp. Problemet är väl att ungdomar 
som spelar om pengar kan ha blivit skuldsatta och utvecklat djuplodande kontakter inom 
kriminella nätverk. Detta är konsekvenser som kan följa ungdomarna långt in i vuxenlivet. 
Det finns med andra ord stor anledning till att uppmärksamma problemet. 
 
Samsjuklighet är en vanligt förekommande företeelse då det gäller spelberoende. Forskningen 
har framförallt kommit fram till att psykiska problem är vanligt bland spelberoende personer 
men även dubbla beroenden. På Spelberoendeprojektet svarade man lite olika i de båda 
städerna. I Malmö upplevde man att samsjuklighet är vanligt men också att de hade fler 
klienter med psykiatriska problem än vad som förekommer i Göteborg och i Stockholm. Inte 
någonstans, vare sig inom forskningen eller på Spelberoendeprojektet, kan man svara på vad 
som kommer först. Mår man psykiskt dåligt av att spela eller börjar man spela för att man mår 
psykiskt dåligt? Eftersom man inte vet detta borde man kanske ha ett samarbete mellan 
behandlingen av spelberoende och psykiatrin. För att kunna behandla en människas alla 
problem behövs det kompetent personal på olika områden. På Spelberoendeprojektet 
behandlar man inte psykiatriska problem och inom psykiatrin behandlar man inte 
spelberoende. I många fall verkar man kunna gissa sig till att problemen hänger ihop och det 
kanske inte räcker med att man behandlar ett av flera problem eller beroenden. Hade ett 
samarbete funnits kunde problem behandlas parallellt och det egentliga problemet kan komma 
fram och tas omhand. 
 
Behandlar man ett spelberoende kan det sätta igång processer hos klienten som kan kräva 
annan typ av behandling eller uppföljning. Någon sådan uppföljning arbetar man inte med på 
Spelberoendeprojektet. Hade behandlare inom andra områden haft större kunskaper angående 
spelberoende skulle de kunna ta vid med uppföljande behandling. Kunskaperna kring både 
spelproblematik och spelberoende verkar vara ytterst begränsade. Resultatet av 
Spelberoendeprojektets behandling och forskningen däromkring kanske kan leda till att den 
allmänna kunskapen och kunskapen bland de professionella ökar. Dessa ökade kunskaper 
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borde leda till att spelberoendeproblematiken tas på allvar och arbetet med behandling sprids 
till flera olika nivåer. 
 
Idag finns det enbart Spelberoendeprojektet och ett behandlingshem som uteslutande tar emot 
spelberoende personer. Det är alldeles för lite för att täcka det behov som forskningen fått 
fram att det finns. Den lilla behandling som finns idag finns dessutom bara på ett fåtal orter. 
Spelberoendeprojektet tar emot personer inom de kommuner som de är förlagda i, alltså 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Då spelberoende är ett problem som finns i hela Sverige 
borde det finnas möjlighet till öppenvårdsbehandling på betydligt fler ställen än vad det finns 
idag. Intressant att undersöka hade varit hur många av öppenvårdsmottagningarna för 
beroenden runt om i Sverige som tar emot spelberoende personer. Hur ser kunskaperna i så 
fall ut på dessa mottagningar? 
 
För att en spelberoende person ska kunna få behandling är det viktigt att de uppmärksammas 
när de söker hjälp hos exempelvis socialtjänsten. Personer med spelberoende kan söka hjälp 
för ekonomiska bekymmer utan att avslöja att hon/han har ett spelproblem. Även om man inte 
är berättigad till ekonomisk hjälp från socialtjänsten borde man från socialtjänstens sida ta 
reda på varför personen är i ekonomisk kris. Detta, att upptäcka ett spelberoende, kan bara 
göras om tjänstemannen har kunskaper på området. 
 
Idag finns spelberoende som ett vedertaget begrepp och behovet av behandling har börjat tas 
på allvar. Detta kan vara ett resultat av den forskning som har bedrivits och av 
Spelberoendeprojektets arbete med att sprida information på olika nivåer i samhället. 
Kunskaper är en förutsättning för att kunna hjälpa människor med en beroendeproblematik 
och för att ett beroende ska kunna upptäckas i ett så tidigt skede som möjligt. Utan behandling 
kan konsekvenserna av ett spelberoende bli förödande, beroendet kan bli kroniskt och 
eventuella psykiska problem kan förvärras eller uppstå om det inte varit tidigare förekommit. 
Både forskare och personalen på Spelberoendeprojektet är överrens om att spelberoende är 
behandlingsbart och man har kunnat uppvisa goda resultat. 
 
Behovet av behandling är större än utbudet i Sverige idag. Då Spelberoendeprojektet är just 
ett projekt, finns det inte till för att täcka det behov som finns utan är en del av en forskning 
som ska utreda vilket behov som finns. Förhoppningsvis kan verksamheten komma att bli 
permanent och öppnas på fler orter i Sverige. Det finns öppenvårdsmottagningar som tar emot 
alla typer av beroenden men spelberoende personer likställer nog sällan sitt beroende med 
substansberoenden. En renodlad öppenvårdsmottagning för spelberoende kan vara en 
förutsättning för att människor med spelberoendeproblematik ska söka hjälp. Kanske kan 
detta också leda till att man söker hjälp i ett tidigt stadium. 
 
Det största behovet av vidare forskning, som vi ser finnas, är inom områden som 
preventionsarbete, ungdomar och spelberoende samt samarbete mellan olika 
behandlingsområden. Naturligtvis finns det många områden att forska kring när det gäller 
spelberoende, som trots allt är ett ganska outforskat område i Sverige. Spelmarknadens 
utveckling går snabbt framåt och forskningen skulle behöva hålla jämna steg med den. Som 
det ser ut idag släpar man efter med många år.
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Bilaga 
 
Intervjufrågor  
 
Omfattning 
 

• Hur stor upplever ni att spelproblematikens omfattning är i Sverige? 
• Vilka faktorer upplever ni vara avgörande till att människor utvecklar ett 

spelberoende? 
• Upplever ni att spelberoendet bland Sveriges befolkning ökat eller sjunkit de senaste 

åren? 
 
Karaktär 

• Hur definierar ni spelberoende? 
• Hur ska man bäst kunna upptäcka ett spelberoende i ett så tidigt stadium som möjligt? 
• Vilken typ av spel dominerar bland de personer som söker hjälp på 

spelberoendeprojektet? 
• Vid vilka känslotillstånd spelar en person med spelberoende som mest? 
• Vad kännetecknar en person med spelberoende? 

 
Behov av behandling 

• Upplever ni att det finns en utbredd samsjuklighet bland spelberoende? Behandlas i så 
fall alla eventuella problem? 

• Hur är fördelningen mellan kvinnor och män i behandlingen? 
• Uppvisar män och kvinnor samma resultat i behandlingen? 
• Vem söker hjälp? Var söker de hjälp? Vad söker de hjälp för? 
• Hur ser ni på den kunskap som finns angående preventionsarbete? 
• Hur ser ni på behovet av behandling? 
• Uppvisar behandlingen något resultat? Återfall/spelfrihet? 
• Vad behandlar man? Vad ingår i behandlingen? Arbetar med ett helhetsperspektiv? 
• Finns det någon uppföljning? 
• Passar behandlingen in på alla typer av personer och spelberoende? 
• Finns det behov av annan behandling än den ni själva arbetar med? Vilka behov ser ni 

att det finns i Sverige 
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