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there gambling and therefore develop an addiction which disturb there 
life situation and health. The aim of this study was to describe which 
personal characteristics distinguish people with a pathological 
gambling and which psychological, physical and social consequences 
this pathological gambling causes for the individual. The method of the 
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Sammanfattning För många individer ger spel en möjlighet till avkoppling och socialt 

umgänge. De positiva effekterna av spel är för de allra flesta betydligt 
fler än de negativa. Trots de positiva aspekterna så finns det individer 
som inte kan kontrollera sitt spelande, utan utvecklar ett beroende som 
stör deras livssituation och hälsa. Syftet med studien var att beskriva 
vilka egenskaper som karakteriserar individer med ett spelberoende 
samt att beskriva vilka psykiska, fysiska och sociala konsekvenser ett 
spelberoende medför för individen. Metoden som användes var en 
litteraturstudie som byggde på 20 vetenskapliga artiklar. Artiklarna 
söktes i ett flertal olika databaser. Resultatet från studien visade att 
spelberoende individer har en högre grad av impulsivitet vilket gör att 
de söker snabb tillfredsställelse. Karaktärsdragen hos spelberoende 
individer gör att en mängd olika psykiska, fysiska och sociala 
konsekvenser kan uppstå till följd av spelandet. Spelberoende individer 
har bland annat ökad risk att drabbas av ekonomiska problem, 
jobbförlust, oro, ångest och depression. Konsekvenserna av ett 
spelberoende drabbar inte enbart den enskilde individen utan även 
personer i dess omgivning, det är därför viktigt att samhället får en 
ökad kunskap om detta beroende. Fortsatt forskning på vilka individer 
som löper en ökad risk att drabbas av ett spelberoende, forskning kring 
den ökade tillgängligheten på spelmöjligheter är önskvärd. 
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Introduktion 

Spel användes förr som rekreation. Arkeologiska och historiska fynd vittnar om att spel har 

underhållit och roat människan under lång tid i olika kulturer och delar av världen (Abbott, 

Volberg, Baines & Tylor, 1999 I: Rönneberg et al., 2000). För många ger spel en möjlighet 

till avkoppling och socialt umgänge. Andra lockas av det spänningsmoment som spelandet 

kan medföra. Vissa människor ser spelandet som en trevlig hobby som främjar deras 

kreativitet och systemtänkande. Spel ger även oerhört många arbetstillfällen. Det är en 

inkomstkälla för många föreningar och det inbringar mycket pengar till staten (Spelinstitutet, 

2006a). Trots detta har spelindustrin mött starkt motstånd av bland annat kyrkan, frikyrkan 

samt nykterhets- och arbetarrörelsen som var starkt emot detta fenomen (Jerremalm, 

Lundström & Wiséhn, 1993).  

 

De positiva effekterna av spel är för de allra flesta betydligt fler än de negativa. Merparten av 

dem som intresserar sig för spel håller det på en nivå som ger dem glädje. Trots de positiva 

aspekterna så finns det de som inte kan kontrollera sitt spelande, utan utvecklar ett beroende 

som stör deras livssituation och hälsa (Rönneberg, 2005). Folkhälsoinstitutet (2006) 

uppskattar att ungefär 25 000 personer i Sverige har så svåra problem med sitt spelande att de 

betecknas som spelberoende och ytterligare 90 000 har sådana problem med spel att de ligger 

i riskzonen för att utveckla spelberoende. En till två procent av befolkningen har därmed 

någon form av spelberoende (Rönneberg, 2005).  

 

Utvecklingen av spelandets omfattning tyder på en markant ökning under de senaste 

årtiondena (Rönneberg et al., 2000). Detta beror främst på snabba förändringar i legalt 

spelande, teknologiska förändringar, konkurrenstryck på marknaden samt ökad tillgänglighet, 

(Rose, 1999 I: Rönneberg et al., 2000). Vidare konstaterar Lepage, Ladouceur & Jacques 

(2000) att paralleller kan göras mellan den ökade tillgängligheten och ökningen av individer 

med ett spelberoende.   

 

Folkhälsoinstitutet har uppmärksammat aktualiseringen av spel- och spelberoendesituationen 

vilket har medfört att spelberoende från år 2002/2003 beskrivs som ett folkhälsoproblem och 

behandlas i målområde 11 tillsammans med alkohol, narkotika och tobak (prop. 2002/03:35). 

 

 



Det finns i stort sett två tillvägagångssätt vid skattning av hur stort deltagande i spel det finns 

bland en befolkning. Ett sätt är att undersöka data från spelindustrin för att se hur mycket 

pengar som satsas. Den andra möjliga metoden är genomföra undersökningar där allmänheten 

får svara kring frågor om sina spelvanor (Rönneberg et al., 2000). För att kunna förstå varför 

någon utvecklar ett spelberoende, och hur det påverkar dem, krävs en större inblick i den 

tidigare forskningen, där individers egenskaper och erfarenheter granskas mer ingående.  

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka personliga egenskaper som utmärker 

individer med ett spelberoende samt att beskriva vilka psykiska, fysiska och sociala 

konsekvenser ett spelberoende medför för individen. 

 

Frågeställningar 
• Löper vissa individer en större risk att utveckla ett spelberoende sett till karaktärsdrag 

och tidigare erfarenheter? 

• Vilka psykiska, fysiska och sociala konsekvenser får ett spelberoende för individen? 

 
Bakgrund 

 

Hälsa 
Enligt WHO (1948) är ”hälsa” ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet”.  

 

Det finns två inriktningar i synen på hälsa: den biomedicinska och den humanistiska. Inom 

den biomedicinska inriktningen förklaras hälsa som frånvaro av sjukdom, en individ kan inte 

inneha hälsa i samband med sjukdom. Inom den humanistiska inriktningen rör sig individen 

på ett kontinuum mellan hälsa och sjukdom, hälsa är något mer än endast frånvaro av 

sjukdom. Exempelvis kan en individ inneha hälsa trots att denne lever med ett handikapp 

(Medin & Alexanderson, 2000).  

 



Beroende 
Ett beroende kan vara fysiskt, psykiskt eller socialt betingat. Beroende kan sägas vara ett 

okontrollerbart begär efter njutnings- eller berusningsmedel. Ett fysiskt beroende är när 

individen ständigt känner ett behov av begäret för att undvika abstinenssymptom. Det 

psykiska beroendet karakteriseras av aktivering av belöningssystemet. Om intag av begäret 

upphör uppstår ångest, rastlöshet och en oemotståndlig attraktion efter att på nytt tillföra det 

beroendeframkallande begäret. Vid ett socialt beroende är begäret starkt sammankopplat med 

den sociala gemenskapen. Individen drivs av en önskan att ingå i en gruppgemenskap. Dessa 

olika typer av beroenden kan uppstå enskilt eller i kombination med varandra. Gemensamt är 

att de påverkar individens sociala liv. Beroende behöver dock inte vara förenat med missbruk, 

det kan t.ex. vara beroende av kaffe eller nikotin utan att detta inverkar skadligt på individens 

sociala liv och utan någon överdriven användning. Däremot är det vanligt med 

abstinenssymtom även efter dessa substanser om tillförseln avbryts ( Nationalencyklopedin, 

2006a). 

 

Spel / Gambling  
Att försöka definiera begreppet spel är problematiskt. Begreppet i sig är väldigt brett och 

omfattar så mycket mer än det som ämnas undersöka i denna litteraturstudie. I det engelska 

språket används ordet gambling för det som i Sverige förklaras med spel eller spelande. 

Skillnaden är att gambling är ett smalare och mer precist uttryck som är bättre lämpat för att 

beskriva spelande. Gambling kan definieras som att: något av värde satsas i hopp om att få 

något av högre värde tillbaka (Potenza, Fiellin, Heninger, Rounsaville & Mazure 2002). 

 

Enligt Svensson (2005) kan spel indelas i fyra kategorier; kampen och konkurrensen (1), 

chansen och slumpen (2), flykten från den egna identiteten och efterhärmandet av andra (3) 

samt kaos och förvirring (4). När det gäller spel om pengar vill individer gärna demonstrera 

mod och överlägsenhet och denna spelform domineras vanligtvis av kampen, tävlingen och 

konkurrensen. De fyra kategorierna förekommer i alla typer av spelformer. Beroende på 

vilken spelform kan kategorierna vara mer eller mindre framträdande.  

 



Olika grader av Spelberoende 
De två vanligaste begreppen för att definiera individer med spelrelaterade problem är att 

kategorisera in dem i problemspelare respektive spelberoende. Denna litteraturstudie inriktar 

sig till att endast undersöka personliga egenskaper och konsekvenser relaterat till individer 

med ett spelberoende.   

Utifrån Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM IV) kännetecknas ett 

spelberoende av att individen under en längre period, återkommande visat olämpligt 

spelbeteende som uppfyller minst fem av följande tio uttryck (American Psychiatric 

association, 1994).  

• Tänker ständigt på spel (t.ex. 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). 

• Misslyckats flera gånger med att kontrollera, begränsa eller sluta upp med sitt 

spelande. 

• Behöver spela med allt större summor, för att han eller hon skall uppnå den 

önskade spänningseffekten. 

• Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från 

nedstämdhet (t.ex. hjälplöshetskänslor, skuld, ångest, depression). 

• Rastlös eller irriterad när han eller hon försöker begränsa sitt spelande eller sluta 

upp med att spela. 

• Efter att ha spelat bort pengar återvänder han eller hon ofta en annan dag för att 

revanscherna sig (jaga förluster). 

• Ljuger för att dölja vidden av sitt spelande för anhöriga, terapeuter och andra 

personer. 

• Har begått brott för att finansiera sitt spelande. som förfalskning, bedrägeri, stöld 

eller förskingring 

• Äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, utbildnings- 

eller karriärmöjlighet på grund av spelandet. 

• Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en finansiell 

krissituation som uppstått på grund av spelandet. 

 

Giddens (1997) beskriver spelproblem som oönskade resultat av upprepade handlingar och 

mönsterbildande vanor, dessa kan inledningsvis ge en viss lindring åt individen men sedan 



utvecklas till ett hot mot dennes självreflexiva processer. Spelandet kan i början upplevas som 

en tröst genom dess ångestdämpande förmåga. Desto mer individen spelar ju svårare blir det 

för denne att sluta då ångesten blir än mer påträngande. Individen fortsätter då att spela för att 

undvika att ångesten återkommer. 

 

Problemspelare  
Problemspelare är individer som inte uppfyller kriterierna för att kategoriseras som 

spelberoende men som ändå anses vara i förstadiet eller i riskzonen för att utveckla denna 

progressiva psykiska störning (Lesieur & Rosenthal, 1991). Problemspelare uppfyller endast 

3-4 punkter i DSM IV (Spelinstitutet, 2006b).  

 

Problemspelare är individer som förlorat en större mängd pengar genom spelande i 

förhållande till inkomst, detta hänvisas inte till tidigare problem eller svårigheter som 

individen upplevt (Rosecrane, 1988). Beteendemönstret hos problemspelare påverkar 

individens personliga, familjerelaterade eller yrkesmässiga verksamhet, vilket i förlängningen 

kan leda till fysiska, psykiska och sociala problem som i sin tur kan resultera i ett beroende. 

(Cox, Lesieur, Rosenthal & Vollberg, 1997). 

 

Spelberoende 
Individer med spelberoende antas ha en progressiv psykisk störning. Spelberoende ses som en 

kronisk åkomma på samma sätt som exempelvis alkoholism och drogmissbruk. Individer med 

en psykisk åkomma kan under vissa perioder vara mer eller mindre fria från 

besvären/sjukdomen. Detta betyder inte att individen är fri från åkomman trots symptomfrihet 

utan detta ses som en förbättring som kan vara tillfällig (Rönneberg et al., 2000). 

 

Enligt Volberg (refererad i Svensson, 2005) används begreppet spelberoende i 

vardagssammanhang för att beskriva någon som har problem på grund av sitt spelande. Det 

kan vara ekonomiska, sociala och emotionella konsekvenser som påverkar den enskilde 

individen negativt. Spelberoende antas uppkomma då individen har bristande kontroll över 

sitt spelande vilket tar sig överdrivna uttryck. Individer med ett spelberoende förnekar ofta att 

de har ett problem, de kan medge att de upplever negativa konsekvenser med sitt spelande och 

att de har svårt att kontrollera spelandet. Förnekandet kan bero på bristande insikt om den 

allvarliga situationen eller en medveten argumentering för att kunna fortsätta spela. Vanligtvis 



uppmärksammas spelandets tvångsmässiga drag först när individen försöker att begränsa sitt 

spelande. 

 

Spelberoende har stora likheter med alkoholberoende, en spelberoende individ får däremot 

ofta allvarligare ekonomiska problem, med stora skulder vilket kan leda till hot om våld samt 

kriminalitet (Spelinstitutet, 2006b). En spelberoende individ karakteriseras av kontinuerlig 

eller periodisk förlust av kontroll över spelandet, ökning av spelandets frekvens samt summan 

av de pengar som satsas. Individen har en besatthet att erhålla pengar för att kunna underhålla 

sitt spelande trots de negativa konsekvenser som följer med spelandet. Konsekvenserna 

påverkar bland annat arbete, relationer, den mentala hälsan samt andra viktiga grundläggande 

aspekter för ett hälsosamt liv (Thackery & Harris, 2003). 

 

Spelberoende karakteriseras av att tankarna är upptagna av tidigare och planerade spel. Vid 

försök att kontrollera spelbegäret uppstår rastlöshet och irritation. Vid förluster försöker 

individen täcka dessa genom att spela igen. Skuldkänslor och närståendes vädjan har endast 

tillfällig effekt. I förlängningen ligger social misär, kriminalitet och självmord 

(Nationalencyklopedin, 2006b). 

 
Metod 

 

Sökmetod 
Först genomfördes en enkel sökning för att få en övergripande bild av den forskning som 

fanns inom området samt för att kunna definiera de olika begreppen på ett så begripligt och 

överskådligt sätt som möjligt. Efter detta så gjordes en mer grundlig databassökning, den som 

ligger till grund för analysen i denna litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar söktes via 

databaserna: Academic Search Elite, Psyc Info, Pub Med samt Science Direct. Följande 

sökord användes var för sig och i kombinationer: Addiction, Gambling, Pathological 

gambling samt Spelberoende ( se Figur 1). Därefter gjordes en kompletterande sökning för att 

få en djupare förståelse för konsekvenserna med att vara spelberoende. Den kompletterande 

sökningen innefattade artikelsök i de två vetenskapliga tidskrifterna Journal of Gambling 

Studies och Journal of Gambling Issues, dessutom undersöktes relevanta vetenskapliga 

artiklars referenslistor för att få ytterligare referenser inom området. 

 



Inklusionskriterier 
Med studiens syfte som utgångspunkt genomfördes sökandet efter artiklar. För att artiklarna 

skulle vara relevanta för studien krävdes att de var refreegranskade och publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter eller i vetenskapliga referensdatabaser. Sökningen inkluderade såväl 

nationella som internationella artiklar. Strävan var under sökningen att finna så nypublicerade 

artiklar som möjligt, det vill säga artiklar som inte publicerats tidigare än 10 år tillbaka i tiden. 

Dock gjordes undantag vad gäller fyra artiklar då dessa ansågs vara mycket relevanta för 

studien. 

 

Exklusionskriterier 
Artiklar som var skrivna på andra språk än svenska och engelska exkluderades från 

granskningen. Vidare exkluderades artiklar som inte var vetenskapligt granskade samt de 

artiklar som inte motsvarade syftet. 

 

Databearbetning 
Efter databassökningens genomförande analyserades och granskades de identifierade 

artiklarna, för att kunna konkretisera deras syfte, metod/urval och resultat, vilket fördes in i en 

resultatmatris (se Bilaga 1). Genom detta tillvägagångssätt var avsikten att besvara studiens 

syfte och frågeställningar.  

 
Resultat 

 

Litteratursökningsresultat 
För att göra resultatet så överblickbart som möjligt presenteras detta i en sökmatris ( se Figur 

1). De artiklar som ingår i resultatet finns markerade med en Asterix i referenslistan och 

presenteras i en resultatmatris (se Bilaga 1). 
 

 

Sökmatris 

 

Databas Sökord Träffar 



Ebsco Host Academic search 

elite 

Pathological Gambling And 

Addiction 

60 

EBSCO HOST Pathological Gambling 109 

Science Direct Pathological Gambling And  24 

Databas Sökord Träffar 
Science Direct Pathological Gambling 124 

Gale Virtual Reference Library Pathological Gambling And 

Addiction 

2 

Pub Med Central Gambling And Addiction 67 

Springer Link Pathological Gambling 229 

Springer Link Journal of gambling studies 618 

PsycInfo Pathological gambling 379 

 

Figur 1: Översiktsbild av databassökningar.  

 

Personliga egenskaper 
 

Ärftliga faktorer  
Det har visat sig att släktingar till spelberoende individer löper ökad risk att utveckla ett såväl 

spel- som alkoholberoende. Även mentala störningar är vanligare i denna grupp jämfört med 

släktingar till icke spelberoende (Black, Monahan, Temkit & Shaw, 2005). I en studie av 

Gambino et al, (refererad i Ibáñez, 2003) upptäcktes att individer med spelberoende föräldrar 

löpte tre gånger högre risk att drabbas av spelberoende i jämförelse med individer vars 

föräldrar inte var spelberoende.  

 

Spelberoende individer har uppvisat avvikande Serotonin- Noradrenalin- och 

Dopaminsystem. Dessa signalsubstanser har en unik roll i kroppsfunktioner som styr 

anspänning, belöningssystem och hämmat respektive ohämmat beteendemönster (Ibáñez, 

Blanco, Perez de Castro, Fernandez-Piqueras & Sáiz- Ruiz, 2003). Roy et al. (refererad i 

Ibáñez, 2003) fann att halten av noradrenalin i urin och blod var högre hos spelberoende i 

jämförelse med kontrollgruppen som bestod av icke spelberoende.  

 



Demografiska faktorer 
Det kan innebära en ökad risk att utveckla ett spelberoende om du är invandrare med låg 

socio- ekonomisk status. Personer med lägre socioekonomisk status kan se spelandet som en 

väg att komma ur fattigdomen och personer som tror att spelandet har sådana positiva effekter 

kan löpa större risk att hamna i ett spelberoende. Spelberoendesyndromet är dubbelt så vanligt 

bland män i jämförelse med kvinnor (Welte, Barnes, Wieczorek, Tidwell & Parker, 2003). 

 

Att bo i områden med fattigdom, kriminalitet och segregation har visat sig vara en ökad 

riskfaktor för att utveckla ett spelberoende. En annan riskfaktor är närheten till 

spelmöjligheter, exempelvis så har de visat sig att personer boende inom 2,5 mil från ett 

Casino löper 90 procent högre risk att bli spelberoende. Frekvensen av spelberoende är 

dessutom mer än dubbelt så hög i dessa områden jämfört hos individer boende utanför en 

radie av 2,5 mil från ett Casino (Welte, Wieczorek, Barnes, Tidwell & Hoffman, 2004). 

 

Karaktärsdrag 
Parke, Griffiths & Irwing (2004) har visat att spelberoende individer tenderar att vara mer 

tävlingsinriktade än den övriga befolkningen. De upplever en stark tillfredställelse vid 

utmaningar och tävling. De har svårt att avsluta spelandet när de har börjat spela och de har 

svårt för att acceptera förluster. Spelberoende individer spelar mer frekvent och med en högre 

insats än övriga spelare. Att spela upplevs som en inre och yttre utmaning och att vinna är en 

större belöning för dessa individer än för icke spelberoende individer. Efter förlust känns vinst 

som en större belöning och spelberoende individer känner större triumf när de lyckas vinna 

vid osannolika odds och lyckas undkomma pressade situationer. 

 

Individer med ett diagnostiserat spelberoende har befunnits ha en överdriven tilltro till sig 

själva och sin egen förmåga när de hamnar i en spelsituation. De tenderar att ha ett 

övervärderat självförtroende och tror sig ha kontroll, men i själva verket gör de bristfälliga 

riskbedömningar och överskattar sin egen skicklighets påverkan på spel med stort inslag av 

slumpen (Goodie, 2005). 

 

Det har framkommit att spelberoende individer vill uppnå snabb tillfredställelse och är därför 

mer benägna att försöka förbättra sin ekonomiska situation genom omedelbara 

tillvägagångssätt istället för att göra något mera långsiktigt som exempelvis att öppna ett 

sparande. En spelberoendes ekonomiska situation försämras därför avsevärt vid förluster. 



Individer som vill uppnå snabb tillfredsställelse är mindre benägna att spara pengar och de är 

heller inte villiga att lämna ifrån sig ägodelar vilket gör att de istället satsar mer pengar på 

spel för att täcka upp förlusten. Detta leder ofta till en ond cirkel för individen (Parke, 

Griffiths & Irwing, 2004). 

Yngre spelberoende individer har uppvisat en stark ”sensations seeking”, vilket innebär en 

strävan efter varierade och komplexa upplevelser som de är villiga att ta stora risker för att 

uppnå. Detta sökande efter kickar som medför stora risker tenderar att svalna i takt med att 

spelarna blir äldre och mer rutinerade (González-Ibáñez, Mora, Gutiérrez-Maldonado, Ariza 

& Lourido-Ferreira 2004). 

 

En studie genomförd av Petry (2001) bestående av tre olika grupper;  spelberoende individer 

med ett missbruk, individer utan spelberoende men med ett missbruk samt en grupp bestående 

av individer utan vare sig ett spelberoende eller missbruk. Syftet med denna studie var att 

undersöka gruppernas grad av impulsivitet vid en spelsituation. Det visade sig att gruppen 

med ett spelberoende i kombination med ett missbruk var mer impulsiva än övriga grupper 

vilket tog sig uttryck i att de spelade på ett sådant vis att de fick högre omedelbar belöning 

men som i ett längre perspektiv resulterade i högre ekonomiska förluster.  Denna grupp 

uppvisade även bristande tidsuppfattning samt svårigheter att avbryta sitt spelande när de 

hamnat i en negativ trend. Blaszczynski, Steel och McConaghy (1997) fann dessutom ett 

samband mellan spelberoende individers impulsivitet och faktorer såsom antalet arbeten, 

kortare perioder av anställning, högre risk för separationer och skilsmässor, illegal verksamhet 

i samband med spel, alkoholkonsumtion samt självmordstankar och självmordförsök. 

 

Fysiska konsekvenser av spelberoende 
Fysiska symptom som trötthet, förkylningar, influensa, huvudvärk och magsår är mer 

förekommande hos spelberoende individer i jämförelse med övriga befolkningen. Exempelvis 

uppger 37 procent av de spelberoende individerna att de känner trötthet ”hela tiden”, denna 

siffra kan jämföras med sex procent i hela befolkningen (Bergh & Kühlhorn, 1994).  
 

Sociala konsekvenser av spelberoende 
Det har framkommit att spelberoende individer ägnar i genomsnitt cirka tolv timmar per dag 

åt spel, antingen genom att läsa spelmagasin, låna pengar till spel, att spela eller att planera 



nästa speltillfälle. Spelberoende individer upplever inte att de är socialt isolerade på grund av 

sitt spelande, däremot upplever de att de isoleras från familj och vänner. 83 procent av de 

spelberoende individerna upplever att spelandet orsakat familjeproblem såsom skilsmässa 

eller att de inte har tid att umgås med barnen (Bergh & Kühlhorn, 1994). Ett spelberoende har 

inte bara en negativ inverkan på den spelberoende individen utan det har även framkommit att 

de närstående upplevt ekonomisk otrygghet samt psykisk och fysisk ohälsa (Dickson - Swift, 

James och Kippen, 2005).  

 

Jämfört med icke-spelare så har de med ett spelberoende befunnits ha en högre frekvens av 

jobbförlust, och skilsmässor. De uppvisar även ett lågt socialt välbefinnande (Pietrzak & Petry 

2004). Flertalet av de spelberoende individerna upplever att spelandet går ut över arbetet. De 

har svårt att koncentrera sig, de är ofta sjukskrivna och de ”lånar” pengar från arbetsplatsen 

för att kunna finansiera sitt spelande. Ungefär tolv procent av de spelberoende individerna 

uppger att de någon gång fått sparken från sitt arbete och en tredjedel uppger att de sagt upp 

sig själva (Bergh & Kühlhorn, 1994). 

 

Spelberoende orsakar ekonomiska problem för individen. Hur mycket pengar som satsas på 

spel är starkt sammankopplat med hur mycket pengar individen har i skulder samt hur mycket 

den totala vinsten på spelet är. Ungefär 90 procent av de spelberoende individerna spelar bort 

sina vunna pengar på nya spel, cirka 50 procent handlar upp pengarna och cirka 30 procent 

försöker betala tillbaks gamla spelskulder (Bergh & Kühlhorn, 1994). 

 

 I en studie genomförd av Cunnigham-Williams, Cottler, Compton III och Spitznagel (1998) 

rapporterades 83 procent av de undersökta personerna med ett spelberoende vara oförmögna 

att betala sina räkningar. Bergh och Kühlhorn (1994) menar att spelberoende individer löper 

en ökad risk att förlora sin bostad till följd av de ekonomiska svårigheterna ett spelberoende 

kan medföra. Ungefär 20 procent av de med ett spelberoende har blivit vräkta en eller flera 

gånger på grund av sitt spelande. 

 

Kriminalitet 
I en svensk studie av Bergh och Kühlhorn (1994) framkom att 44 procent av deltagarna i 

studien någon gång hade begått ett brott för att kunna finansiera sitt spelande. De vanligaste 

brotten var bedrägeri, stöld och förskingring. Ungefär 70 procent erkände att de funderade på 



att begå brott för att kunna finansiera sitt spelande. Mer än en tredjedel spelade på illegala 

spelklubbar. Liknade resultat har erhållits i en studie av Meyer och Stadler (1999). I den 

senare studien framkommer det även att stöld från familj och arbetsplats var frekvent 

förekommande samt att 60 procent av de spelberoende individerna hade begått minst ett brott 

under de senast tolv månaderna av frekvent spelande. Bergh och Kühlhorn (1994) menar att 

spelberoende orsakar sociala konsekvenser för individen vilket leder till psykologisk 

instabilitet eller försämring. 

 

Psykologiska konsekvenser av spelberoende 
Spelberoende individer löper en ökad risk att drabbas av psykiska besvär som 

humörsvängningar, ångest, ätstörningar, narkotika- och alkoholberoende. Spelberoende är 

även starkt sammankopplat med depression (Goodyear-Smith et al, 2006). I Bergh och 

Kühlhorns studie (1994) rapporterade mer än hälften av de spelberoende individerna att de 

någon gång drabbats av en depression, oro, smärta eller återkommande nervositet. En 

fjärdedel av de spelberoende individerna uppgav dessutom att de hade sömnsvårigheter. 

 

Spelberoende individer löper en ökad risk att drabbas av personlighetsstörningar. Antalet 

personlighetsstörningar en spelberoende individ har är starkt sammankopplat med hur högt de 

skattas på DSM IV-skalan (Dannon et al., 2004; Blaszczynski & Steel, 1998). De vanligaste 

förekommande personlighetsstörningarna hos spelberoende individer var känslomässig 

instabilitet, antisocialt beteende, psykisk instabilitet samt histrionisk personlighetsstörning 

(hysterisk personlighet). Dessa personlighetsstörningar kännetecknas av överdrivet kraftiga 

reaktioner och intensivt och dramatiskt beteende, lätthet för överdrifter, känslomässig 

retlighet och störningar i relationerna till andra personer (Blaszczynski & Steel, 1998). 

Pietrzak och Petry (2004) har påvisat starka samband mellan spelberoende och antisocial 

personlighetsstörning (ASPD). Spelberoende individer som lider av ASPD är ofta yngre män 

som är lågutbildade, frånskilda, som ofta börjat sitt spelande i tidig ålder. Det har även 

framkommit att de som lider av ASPD även använder sig av tunga droger i samband med sitt 

spelande. 

 

Kausch (2003) menar att spelberoende ofta förekommer i kombination med andra beroenden, 

två tredjedelar av de spelberoende individerna har haft alkohol- eller drogproblem. Därmed 

löper spelberoende individer en ökad risk att drabbas av alkohol- eller drogproblem i 



jämförelse med icke spelberoende individer. Det har visat sig att spelberoende individer i 

större utsträckning än andra grupper upplever tvångsmässiga beteenden vad gäller sex, 

shopping och att spendera pengar.  

 

Det föreligger en ökad risk för självmord hos spelberoende individer (Battersby, Tolchard, 

Scurrah & Thomas, 2006; Kausch, 2003). Riskfaktorer för självmord vid spelberoende är 

manligt kön, arbetslöshet, ensamt och primitivt leverne samt om denne kommer från en 

minoritetsgrupp i samhället. Det har även visat sig att skulder är en stor riskfaktor för 

självmord, ju högre skulder desto fler självmordsförsök. Studien har även funnit en ökad risk 

för depressioner och alkoholberoende hos spelberoende individer (Battersby, Tolchard, 

Scurrah & Thomas, 2006). I Blaszczynski och Farrells studie (1998) framkom att majoriteten 

av de individer som begått självmord på grund av sitt spelande hade ekonomiska problem i 

form av bland annat skulder och arbetslöshet eller att de hade familjerelaterade problem som 

att de var nyskilda eller att någon närstående nyligen hade gått bort. 

 

Fler spelberoende rapporterar sin hälsa som dålig i jämförelse med en kontrollgrupp. Faktorer 

som orsakade att de upplevde sin hälsa som dålig var att de smög med sitt spelande samt att 

de spelade så frekvent. Ungefär hälften av de spelberoende individerna som upplevde sin 

hälsa som dålig i jämförelse med kontrollgruppen hade genomgått psykiatrisk behandling, och 

samtliga hade någon gång försökt att ta sitt liv (Bergh & Kühlhorn, 1994).  

 

Diskussion  

Metoddiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka egenskaper som karakteriserar 

individer med ett spelberoende samt att beskriva vilka konsekvenser ett spelberoende medför 

för individen. Spelberoende är ett relativt nytt och outforskat område, antalet spelberoende 

individer har på senare år ökat och konsekvenserna som detta medför för individen har 

uppmärksammats allt mer. Detta har gjort att spelberoende fått mer utrymme i forskningen 

och från år 2002/2003 beskrivs spelberoende som ett folkhälsoproblem och ingår i målområde 

11 (prop. 2002/03:35). Valet av ämne till denna litteraturstudie har gjorts på grundval av att 

spelberoende kan orsaka allvarliga konsekvenser för den enskilde individen och personer i 

dennes omgivning. Det är därför viktigt att samhället uppmärksammar och ökar kunskapen 

om detta beroende. 



 

 

I denna litteraturstudie analyserades såväl nationella som internationella studier. Arbetet har 

till större delen koncentrerats till internationella artiklar då få svenska artiklar erhölls vid 

artikelsökningen. Valet av databaser för artikelsökningen gjordes via Halmstad Högskolas 

bibliotek på Internet, utifrån ämnesordet folkhälsovetenskap erhölls ett antal databaser som 

ansågs lämpliga för ämnet. Genom att söka i dessa databaser var det möjligt att erhålla artiklar 

om spelberoende utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. 

  

I samband med sökandet av artiklar uppstod svårigheter eftersom vissa artiklar använder 

definitionen problemspelare, då det utifrån DSM-IV kriterier egentligen är frågan om ett 

spelberoende. Generellt sett förekommer det olika benämningar för att beskriva samma grad 

av spelproblem. Det har medfört att mycket tid har lagts till att kartlägga om artiklarna 

överrensstämmer med det som DSM-IV betecknar som ett spelberoende. Detta problem kan 

ha påverkat möjligheterna till att inkludera forskning som behandlar det som undersöks i 

denna litteraturstudie. 

 

Vid genomförande av kvalitativa och kvantitativa studier finns det etiska aspekter som bör 

beaktas.  Deltagarna ska informeras om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt samt att 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Merparten av de artiklar som förekommer i 

denna studie har tagit hänsyn till dessa etiska aspekter. Ett flertal av artiklarna har dessutom 

fått godkännande av etiska kommittéer 

 

Resultatdiskussion 
Spelberoende är en kronisk åkomma på samma sätt som exempelvis alkoholism eller 

drogmissbruk (Rönneberg et al., 2000). Att spelberoende idag ses som en kronisk åkomma 

som påverkas av bland annat arv och miljö har underlättat för forskningen att fortsätta studera 

spelberoendets uppkomst, bakomliggande faktorer samt dess konsekvenser. Det har visat sig 

att spelberoende individer uppvisar avvikande serotonin – noradrenalin och dopaminsystem i 

jämförelse med icke spelberoende individer. Dessa signalsubstanser styr bland annat 

anspänningsnivån och belöningssystemet (Ibáñez, Blanco, Perez de Castro, Fernandez-

Piqueras & Sáiz- Ruiz, 2003). Detta resultat gör det möjligt att få en djupare förståelse kring 

specifika egenskaper hos spelberoende individer.  



 

Genomgående upplevs många spelberoende personer som rastlösa. Det har framkommit att 

dessa individer har en hög grad av impulsivitet vilket gör att de har dåligt tålamod och tröttnar 

fort på saker, vilket leder till att de söker nya utmaningar och kickar (Blaszczynski, Steel & 

McConaghy, 1997; Petry, 2001). Kombineras spelberoende med ett missbruk blir resultat att 

de spelberoende individerna blir än mer impulsiva och mer risktagande i jämförelse med 

spelberoende utan ett missbruk (Petry, 2001). Det är inte helt otänkbart att det finns en 

förklaring i att spelberoende individer upplevs som impulsiva och att de söker efter nya 

utmaningar när det hos många av dem råder brister i de signalsubstanser som styr kroppens 

belöningssystem. Ett spelberoende i kombination med ett annat missbruk visade sig ha 

förstärkande effekt på individernas impulsivitet och risktagande. Denna iakttagelse upplevs 

som rimlig med hänvisning till hur ett beroende ofta leder till bristande omdöme och mer 

ogenomtänkta handlingar. 

 

För att ytterligare anknyta till impulsiviteten hos spelberoende individer så har det i 

Blaszczynski, Steel och McConaghy (1997) studie framkommit att det finns samband mellan 

spelberoende individers impulsivitet och faktorer såsom antalet arbeten, kortare perioder av 

anställning, högre risk för separationer och skilsmässor, alkoholkonsumtion samt 

självmordstankar och självmordförsök (Blaszczynski, Steel & McConaghy, 1997). Att vara 

impulsiv behöver inte vara något negativt karaktärsdrag, problemet kan dock uppstå när det 

förekommer i en spelsituation. En ”tänka först och handla sen” mentalitet känns verkligen 

som en adekvat beskrivning på en spelberoende individ. Att spelberoende individer har svårt 

för att behålla sitt arbete kan delvis bero på impulsiviteten och att de fort tröttnar på sitt 

arbete, men det är troligtvis även så att beroendet går ut över arbetet vilket gör att 

arbetsgivaren väljer att inte längre låta den spelberoende individen vara kvar på arbetsplatsen. 

I Meyer och Stadlers studie (1999) framkom det att spelberoende individer bland annat begår 

stölder från arbetsplatsen för att kunna finansiera sitt spelande. Detta skulle kunna vara en del 

av förklaringen till varför spelberoende individer har svårt för att behålla sitt arbete.    

 

Spelberoende individer tenderar att vara mer tävlingsinriktade än övriga befolkningen. De 

upplever en stark tillfredställelse vid utmaningar och tävling och de har svårt att acceptera 

förluster (Parke, Griffiths & Irwing, 2004). Dessutom har spelberoende individer en 

överdriven tilltro till sig själv och sin egen förmåga när de hamnar i en spelsituation. De har 

ett övervärderat självförtroende och tror sig ha kontroll över situationen, men i själva verket 



gör de bristfälliga riskbedömningar och överskattar sin egen skicklighets påverkan på spelet 

(Goodie, 2005). En impulsiv människa som är starkt tävlingsinriktad med en tendens att 

övervärdera sin egen skicklighet låter verkligen som en olycklig kombination sett till att hålla 

sin spelrelation på en hälsosam nivå. Det är självklart alltid farligt att göra grova 

generaliseringar, det är säkerligen så att alla spelberoende individer inte nödvändigtvis 

uppvisar alla dessa karaktärsdrag, i vart fall inte i kombination. Det ger ändå en ganska 

talande bild om vilka typer av människor som visar sig få svårigheter, sett till 

karaktärsdragen, att hålla spelandet på en rimlig nivå. Att spelberoende individer upplever att 

de har kontroll över situationen kan bero på bristande insikt i det egna beroendet. Att säga att 

de har kontroll över situationen kan vara ett sätt att få närstående att inte försöka avbryta 

spelandet, och därmed kan den spelberoende individen fortsätta att spela.  

 

Karaktärsdragen hos en individ har en stor del i förklaringen till vem som utvecklar ett 

spelberoende. Var individen kommer ifrån och var han/hon bor har även visat sig vara av 

betydelse. Welte et al’s (2003) forskning tyder på att invandrare löper en ökad risk att bli 

spelberoende. Bor individen dessutom i ett område med fattigdom, kriminalitet och 

segregation ökar risken ytterligare. En förklaring till detta var att dessa individer ser spel som 

en möjlighet att komma ur fattigdomen (Welte et al., 2003). Denna förklaring till varför 

spelberoende individer med denna bakgrund och boendesituation spelar är förståelig men 

tillika tragisk. Utan att säkerhetsställa det rent statistiskt så blir inte särskilt många människor 

rika på sitt spelande. Hade situationen varit så hade det varit orimligt att bedriva 

spelverksamhet i vinstdrivande syfte. Dock finns chansen och det är förmodligen den som 

ligger till grund till varför merparten av befolkningen spelar överhuvudtaget. Det är dock 

viktigt att poängtera att inte alla individer från denna bakgrund och boendesituation utvecklar 

ett spelberoende, trots den ökade risken. Säkerligen förklaras en del spelande hos 

spelberoende individer med att de behöver stilla sitt begär då de har ett beroende, det är något 

som är återkommande, något som behöver tillfredsställas. Den väsentliga skillnaden gentemot 

exempelvis ett alkoholberoende är nog ändå att det finns en bakomliggande faktor om att det 

för många kan förändra deras livssituation. Alkoholen i sig ser nog de flesta som en temporär 

flykt från verkligheten snarare än, som i vissa spelberoende individers fall, ett instrument till 

ett rikt och lyckligare liv.  

 

Den ekonomiska aspekten har en stor inverkan i de spelberoende individernas liv. 

Spelberoende individer som hamnat i skuldsituationer har visat sig satsa ännu högre summor i 



hopp om att täcka upp tidigare förluster (Parke, Griffiths & Irwing, 2004). Samtidigt begår 

majoriteten av de spelberoende individerna brott för att kunna finansiera sitt spelande (Meyer 

& Stadler, 1999). Försök till att täcka upp tidigare förluster genom att göra allt djärvare 

spelsatsningar med högre insatser är en spelstrategi som kan tyckas oklok. Problemet ligger 

kanske i att många personer med ett spelberoende har svårt att se objektivt på sitt beroende. 

Troligen upplever flertalet av de skuldbelagda personerna en stark press på sig att snabbt få 

fram pengar och många finner kanske ingen annan lösning än att ytterligare trappa upp sitt 

spelande. Den sista utvägen kan innebära att den spelberoende individen begår en kriminell 

handling för att lösa de ekonomiska svårigheterna. 

När det för vissa spelberoende personer ägnas så mycket som uppemot tolv timmar per dag 

till spelandet och allt vad det medför så får det även konsekvenser för individens relationer 

och arbete (Bergh & Kühlhorn, 1994). 

 

Samband kan skönjas mellan individer med ett spelberoende och frekvensen av 

sjukskrivningar samt problem med att bibehålla sitt arbete (Blaszczynski, Steel & 

McConaghy, 1997). Angående den höga andelen av sjukskrivningar hos spelberoende 

individer så borde det till viss del kunna förklaras av att de fysiska konsekvenserna trötthet, 

förkylningar, influensa, huvudvärk och magsår är mer förekommande hos spelberoende 

individer i jämförelse med övriga befolkningen. Mer än en tredjedel av de spelberoende 

individerna kände sig konstant trötta i studien av Bergh & Kühlhorn (1994), detta kan 

jämföras med cirka en tjugondel ur den genomsnittliga befolkningen. Hur stor påverkan dessa 

fysiska konsekvenser av ett spelberoende har i sjukskrivningsstatistiken är svårt att avgöra. 

Troligen uppkommer de fysiska konsekvenserna till följd av den stressfyllda tillvaron en 

spelberoende individ lever i. Tröttheten skulle kunna bero på att individen har svårt för att 

slappna av och svårt för att sova. Detta kan bero på att individens tankar upptas av kommande 

spel, hur denne ska kunna finansiera spelandet eller få fram finansiella resurser för att betala 

tillbaka spelskulder. Det måste även vara påfrestande att försöka få vardagen att fungera 

normalt utan några ekonomiska resurser. Stress kan på längre sikt bryta ner immunförsvaret 

vilket gör att individen får svårare att stå emot förkylningar och sjukdom (Morrison & Bennet, 

2006). Det är troligtvis det som händer hos spelberoende individer vilket gör att dessa 

individer oftare bland annat drabbas av förkylningar i jämförelse med övriga befolkningen.  

 

Pietrzak och Petry (2004) har i sin studie kunnat konstatera att skilsmässor är vanligare hos 

spelberoende personer jämfört med personer utan ett spelberoende. I samma studie framkom 



även spelberoende personer uppvisar ett lågt socialt välbefinnande. Även de närstående till en 

person med ett spelberoende har i en studie rapporterats känna ekonomisk otrygghet samt att 

deras fysiska och psykiska hälsa påverkades negativt (Dickson - Swift, James och Kippen, 

2005). Spelberoendet kan upplevas som ett dolt beroende. Många håller uppe en fasad och det 

kan vara svårt att se att personen lider av ett beroende eftersom de inte påverkar personen rent 

fysiskt som exempelvis ett alkohol- eller annat drogberoende kan göra. Gemensamt för 

beroendena är dock att de närstående alltid påverkas. Det är troligtvis mycket påfrestande att 

leva tillsammans med en person som har någon form av ett beroende, att leva med en 

spelberoende individ är kanske än mer påfrestande då denne individen ofta drar på sig större 

ekonomiska problem än vad individer med en annan typ av beroende gör. De finansiella 

problemen påverkar, som påvisat i Dickson et al’s studie (2005), även den spelberoende 

individens partner eftersom individen kanske spelar upp deras gemensamma besparingar samt 

att den spelberoende möjligtvis även använder partnerns ekonomiska tillgångar utan dennes 

godkännande. En del i förklaringen till varför skilsmässor är vanligare hos individer med ett 

spelberoende skulle kunna förklaras genom dessa ekonomiska aspekter. Det får även tas med i 

beräkningen att spelandet för många av de spelberoende individerna troligen är av högsta 

prioritet. Allt annat såsom arbete och relationer är förmodligen sekundära i sammanhanget. 

Även om spelandet kanske är det som prioriteras högst, behöver det i sig inte innebära att de 

är oberörda av sin sociala situation. Troligtvis är det mycket svårt att ta sig ur ett spelberoende 

på samma sätt som det är svårt att ta sig ur ett alkoholberoende, att spel prioriteras högst kan 

bero på att abstinensen efter att spela blir för stark när individen försöker begränsa eller sluta 

med sitt spelande. De sociala och fysiska konsekvenserna är som hittills redovisats är många, 

men de spelberoende individerna lider även av ett flertal psykiska konsekvenser till följd av 

sitt spelande. 

 

Depression är ett av de psykiska besvär som är starkt sammankopplat med spelberoende 

individer. Uppemot hälften av deltagarna i Bergh och Kühlhorns (1994) studie hade under 

någon period i sitt liv varit drabbade av depression. Utöver det visade Goodyear-Smith et al’s 

studie (2006) även på samband mellan spelberoende individer och psykiska besvär såsom 

humörsvängningar, oro, ångest, ätstörningar, narkotika- och alkoholberoende. Det sistnämnda 

fenomenet med flera beroenden samtidigt har även konstaterats av Kausch (2003) där det 

framkom att två tredjedelar av de spelberoende individerna i hans studie har haft alkohol- 

eller drogproblem. Att det har påvisats samband mellan spelberoende och narkotika- och 

alkoholberoende är anmärkningsvärt. Vad gäller dessa psykiska besvär så kan det innebära 



problem när det konstaterats samband mellan exempelvis spelberoende individer och 

depression. Om det nu är så vanligt förekommande med flera beroenden samtidigt, är det 

oerhört svårt att precisera sig när det gäller uppkomsten av de psykiska besvären. Det går 

nästan enbart att se på samband, ursprunget till de psykiska besvären är svårare att undersöka. 

Detta faktum försvårar möjligheterna till att ge en korrekt behandling av de besvären en 

spelberoende individ kan tänkas lida av. 

 

En annan tanke som väcks när det kan konstateras ”starka samband” mellan spelberoende 

individer och depression, är vad som egentligen legat till grund för depressionen. Är det 

problemen som spelandet medfört som lett till en depression. Eller har personen möjligtvis 

fallit in i ett spelberoende på grund av sin depression. Har depressionen kanske lindrats 

tillfälligt när personen spelat, för att i nästa stund förvärras när personen spelat klart och 

spelandet inte fått önskat resultat. En svår diskussion där anledningarna till depressionen 

troligen är högst personlig. Möjligtvis så uppkommer en depression till följd av andra 

psykologiska besvär såsom oro, ångest och sömnsvårigheter, vilka har visat sig vara 

förknippade med spelberoende individer. Det är även rimligt att misstänka att de fysiska 

symptom som spelberoende individer uppvisat såsom trötthet och förkylningar, beror mycket 

på den spelberoende individens psykologiska status. Av det som framkommit i denna studie 

så är det rimligt att misstänka att många av de spelberoende individerna har många 

stressfaktorer till följd av sitt spelande. Att spelberoende individer därför uppvisat en högre 

risk för magsår än övriga befolkningen kan även det ha sin förklaring i den stressfyllda 

tillvaron dessa individer lever i. Detta medför tankar kring hur representativt andra 

stressrelaterade fysiska symptom såsom högt blodtryck är hos de spelberoende individerna 

jämfört med icke-spelberoende individer. Problemet med detta resonemang kan dock vara att 

en del individer inte ser sitt spelande som ett stressmoment utan istället känner ett lugn och en 

tillfredsställelse. Troligen är detta vanligare hos personer som spelar, men med den väsentliga 

skillnaden att denne inte har problem med sitt spelande. Därmed undviks de stressmoment 

som kanske en spelberoende person upplever. 

 

I Battersby et al (2006) samt i Kausch (2003) studier framkom att det föreligger en ökad risk 

för självmord hos spelberoende individer. Majoriteten av de spelberoende individer som 

begått självmord visade sig ha ekonomiska problem i form av skulder. Merparten av dessa var 

även arbetslösa när de begick självmord (Blaszcynski & Farrell, 1998). Dessutom finns det 

enligt Battersby et al’s (2006) studie ett samband mellan skulder och självmord. Ju högre 



skulder de spelberoende individerna hade desto fler självmordsförsök. Att ekonomiska 

problem är en stark riskfaktor för självmord skulle delvis kunna förklaras med att ekonomiska 

problem ofta kan förorsaka andra psykologiska besvär. Dessa besvär skulle kunna leda till en 

depression, vilket i sin tur kan leda till att den spelberoende individen inte ser någon annan 

utväg än att begå självmord. Självmord kan ses som den yttersta konsekvensen av ett 

spelberoende, det är därför viktigt att dessa individer får den hjälp och det stöd som de 

behöver för att bli fria från beroendet. Med hjälp av rätt behandling skulle ett flertal av de 

självmord som sker till följd av ett spelberoende kunna undvikas. 

 

I resultatet av studien har ett flertal personliga egenskaper framkommit som visat sig vara 

utmärkande hos en spelberoende individ. Dessa egenskaper kan orsaka ett flertal psykiska, 

fysiska och sociala konsekvenser för både individen och dennes omgivning. Dessa 

konsekvenser har i denna litteraturstudie strukturerats upp och åtskiljts beroende på 

konsekvensernas karaktär, detta för att få en mer överskådlig bild. Det är dock viktigt att 

poängtera att dessa inte upplevs som separata konsekvenser för den spelberoende individen 

utan att det råder ett ständigt samspel mellan dessa psykiska, fysiska och sociala 

konsekvenser. Ett spelberoende kan, som det i denna litteraturstudie visat sig, vara väldigt 

komplext. Att försöka finna en specifik orsak till varför individen hamnat i ett beroende kan 

därför upplevas som problematiskt. Med detta i åtanke är det viktigt att fortsatt forskning 

inom området försöker se de personliga egenskaperna hos spelberoende individer samt 

konsekvenserna av ett spelberoende utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

Konklusion 

Resultatet från denna litteraturstudie visar att spelberoende individer har en högre grad av 

impulsivitet vilket därmed gör att de söker snabb tillfredsställelse. Detta kan bero på att 

spelberoende individer har avvikande serotonin-, noradrenalin och dopaminssystem vilka 

påverkar kroppens anspännings- och belöningssystem. Individens ursprung och var denne är 

bosatt har visat sig vara betydande för om individen löper en ökad risk att utveckla ett 

spelberoende. Karaktärsdragen hos spelberoende individer gör att en mängd konsekvenser kan 

uppstå till följd av spelandet. I jämförelse med personer utan ett spelberoende har de 

spelberoende individerna större problem med relationer, yrkeslivet blir ofta lidande och de 

ekonomiska problemen hos spelberoende individer blir ofta omfattande. Detta i kombination 

med att många lider av psykiska besvär gör att de spelberoende individerna kan drabbas av 

svårare depressioner som i vissa fall slutligen kan leda till självmord, vilket är den yttersta 



konsekvensen av ett spelberoende. Det är viktigt att de individer som lider av ett spelberoende 

får den hjälp som de behöver. 

 

Implikation 

I takt med att tillgängligheten av spel ökar har personer som ligger i riskzonen för drabbas av 

ett spelberoende blivit allt fler. Eftersom konsekvenserna av ett spelberoende inte endast 

drabbar individen utan även personer i dennes omgivning, så är det viktigt att samhället får en 

ökad kunskap om detta beroende. Fortsatt forskning om vilka människor som löper ökad risk 

för att drabbas av ett spelberoende krävs, för att därigenom kunna sätta in preventiva åtgärder 

i ett tidigt skede. Även forskning kring den ökade tillgängligheten och den massmediala 

inverkan på individen och dennes risk att drabbas av ett spelberoende hade varit önskvärd. 
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Enkät. 
451 deltagare 

Det har visat sig att 
spelberoendes släktingar 
löper en store risk att 
drabbas av ett spelberoende 
jämfört med de som ej har 
spelberoende I sin släkt.  

1,2 

2003 
USA 

Kausch, O. Patterns of abuse 
among tremant-
seeking pathological 
gamblers 

Att undersöka om 
spelberoende individer har 
haft ett kombinerat 
beroende. 

Kvantitativ studie. 
Enkät 
113  deltagare  

Spelberoende förkommer 
ofta I kombination med 
andra beroenden samt att 
dessa  upplever 
tvångsbeteenden av olika 
slag 

2 



2005 
USA 

Goddie, A, S. The role of perceived 
control and 
overconfidence in 
pathological 
gambling. 

Att undersöka om upplevd 
kontroll har olika effekter 
på självförtroendet och 
besluts förmågan hos 
spelberoende jämfört med 
icke spelberoende 
individer. 

Kvantitativ studie. 
Experiment & 
enkät. 
1200 deltagare. 

Indivder med ett 
spelberoende har en 
överdriven tilltro till sig 
själv och ett övervärderat 
självförtroende. 

1 

1994 
Sverige  

Bergh, C. et al Social, Psychological 
and Physical 
Consequences of 
Pathological 
Gambling in Sweden. 

Att undersöka sociala, 
fysiska och psykiska 
konsekvenser av 
spelberoende individer 

Kvalitativ och 
Kvantitativ. Enkät 
och intervju. 
 63 deltagare 
 
 

Spelberoende orsakar 
ekonomiska problem för 
individen spelberoende 
individ handlar vardagen 
om spel, cirka 12 timmar 
per dag. 

1,2 

Referensnummer 
Publikationsår 
Ursprungsland 

Författare 
Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Besvarar 

fråga 

1998 
Australia 

Blaszczynski, 
A.et al 

Personality Disorder 
Among Pathological 
Gamblers 

Personlighets störningar 
hos spelberoende individer. 

Kvantitativ studie. 
Enkäter 
105 deltagare. 

Spelberoende indivder 
löper en ökad risk 
personlighetsstörningar. 
Spelberoende är starkt 
sammankopplat med hur 
högt de skattas på DSM 
skalan. De vanligaste 
förekommande 
personlighetsstörningarna 
hos spelberoende var 
psykisk instabilitet. 

2 

1997 
Australia 

Blaszczynski, 
A. et al. 

Impulsivity in 
pathological 
gambling: the 
antisocial impulsivist 

Att spelberoende 
individers impulsivitet 
och antisocial 
personlighets störning. 

Kvalitativ. 
Intervju. 
115 deltagare. 

Sambandet mellan 
spelberoende och dess 
impulsivitet och andra  
faktorer som exempelvis 
separationer med mera 

2 

2005 
Australia 

Dickson – 
Swift, V, A. et 
al 

The experience of 
living with a problem 
gambler: Spouses and 
partners speak out. 

Upplevelsen att leva med 
en spelberoende individ. 
 

Kvalitativ. 
Intervju. 
7 deltagare. 
 

hur närstående individer 
påverkas av att leva med 
spelberoende individer. 
Påverkans faktorer var 
exempelvis ekonomisk 
otrygghet med mera. 
 

 

2003 Ibáñez, A et al Genetics of 
Pathological 
Gambling 

Hur genetiska faktorer 
påverkar ett spelberoende. 

Kvantitativ. 
Enkäter 
222 deltagare 

Spelberoende individer 
har uppvisat avvikande 
Serotonin- Noradrenalin- 
och Dopaminsystem. 
Dessa signalsubstanser 
har en unik roll i 
kroppsfunktioner som 
styr anspänning, 
beteendemönster 

 

      
 


