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Abstract  
 
In recent years there has been an explosive growth of gambling opportunities and 
activities on the Internet and indications of an increasing gambling interest. The 
purpose with this thesis was, through the use of a web questionnaire, estimate the 
frequency of Internet gambling habits among program students at Luleå University of 
Technology. The number of program students who completed the web questionnaire 
based on South Oaks Gambling Screen (SOGS-R) was 675, of which 252 had put 
money on gambling. The results showed that the students without gambling 
problems whom gambled on the Internet were about 31,8%, while problem gamblers 
were about 3,7% and most probably pathological gamblers about 0,8%.         
 
 
Keywords: Internet gambling, game-related problem, gender differences



 

 

Sammanfattning  
 
På senare år har spelmöjligheterna och aktiviteterna på Internet exploderat kraftigt 
och indikationer visar på ett ökat spelintresse. Syftet med detta examensarbete var 
att, med hjälp av en webbenkät, undersöka förekomsten av programstudenters 
nätspelsvanor vid Luleå tekniska universitet. Antalet programstudenter som 
genomförde webbenkäten, vilken baserades på South Oaks Gambling Screen (SOGS-
R), var 675 och av dessa hade 252 satsat pengar på nätspel. Resultaten visade att de 
programstudenter som nätspelar utan problem var ca 31,8%, problemspelare ca 3,7% 
och troliga spelberoende/patologiska spelare ca 0,8%.  
 
  
Nyckelord: nätspel, spelrelaterade problem, könsskillnader 
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1. Inledning  

Spel är en kalkylerad chansning som innehåller många separata handlingar, tankar 
och känslor. Många tycker om att chansa och att ta risker. Att utsätta sig för 
osäkerhet ger en känsla av att vara levande. Enligt Nilsson (2002) vittnar 
arkeologiska fynd om att spelandets historia är lika gammal som mänsklighetens och 
att vi människor troligen alltid har spelat och slagit vad. Nilsson (2002) ger exempel 
på att tärningsspel och dess negativa konsekvenser finns beskrivna i Bibeln som 
nedtecknades cirka 1500 år före Kristi födelse. 
 
Carlqvist (1995) menar att spel är accepterat bland folk i allmänhet likaväl som hos 
statsmakten. De flesta har vid något tillfälle satsat pengar på någon form av spel. För 
många har spelandet blivit ett fritidsintresse som ger spänning och rekreation i 
tillvaron och det är ingen överdrift att påstå att det spelas som aldrig förr. Nilsson 
(2002) menar att det idag förekommer spel om pengar i princip överallt och att det 
är nästintill omöjligt att undgå spel och att påverkas av dess budskap. Rönnberg, 
Volberg, Abbott, Moore, Andrén, Munck m.fl. (2000) påpekar att det bara för några 
år sedan endast satsades pengar på nätspel genom spelbutiker, medan det idag finns 
tusentals ställen tillgängliga att satsa pengar på för den som har tillgång till en dator 
med Internetuppkoppling. Nätspel är något globalt, menar bl.a. Nilsson (2002), och 
möjliggör obegränsad tillgänglighet till spel.  
 
Med denna expansion av spelande följer enligt Mitka (2001) en ökning av mentala 
hälsoproblem. Griffiths & Parke (2002) framhåller att spel länge har varit känt som 
potentiellt beroendeframkallande. King & Barak (1999) rapporterar vidare att 
beroendepotentialen är högre när det gäller nätspel än traditionellt spelande, vilket 
enligt dem grundar sig på lättillgänglighetsfaktorn. Nilsson (2002) konstaterar att 
med fler människor som spelar blir konsekvensen att fler hamnar i spelproblem eller 
i ett spelberoende. En ytterligare konsekvens som lyfts fram är att de som redan har 
problem med spel inte får det lättare att försöka sluta. Denna ”spelexpansion” 
innebär alltså att spelproblemet inte kommer att försvinna. 
 
Enligt Griffiths & Parke (2002) finns det lite empirisk forskning om nätspel. Många 
forskare har, enligt Ladd & Petry (2002), undersökt förekomsten av patologiskt 
spelande, men få har presenterat data rörande speltyper, vilka individer som deltar i 
dessa eller förekomsten av nätspel. I Sverige har ingen känd studie undersökt 
förekomsten av nätspel, dock gjordes 1999, enligt Andersson, Florell, & Samuelsson 
(2004), en studie för att undersöka omfattningen av traditionellt spelrelaterade 
problem. Denna studie fann att av alla boende i Sverige år 1997 (15-74 år) kunde 
2,3% - 3,1% klassificeras som att ha varit problemspelare någon gång under sitt liv. 
 
Griffiths (1999) menar att teknologi alltid har spelat en roll för utvecklingen av 
spelutövande. I en studie som gjordes av Griffiths & Parke (2002) på mer än 1400 
webbaserade spelplatser beräknades att antalet nätspelare i världen kommer att växa 
från nära 4 miljoner år 1999 till 15 miljoner år 2004. Ladd & Petry (2002) 
genomförde en studie på 389 patienter vid Connecticut's universitets hälsokliniker. 
Patienterna besvarade ett frågeformulär som inkluderade South Oaks Gambling 
Screen. Enligt författarna rapporterades nätspel av 8,1% av deltagarna. I jämförelse 
med icke nätspelare, var nätspelare mer troligt yngre och hade fler spelproblem. 
Ladd & Petry (2002) anser inte att den aktuella studiens högre frekvens av nätspel 
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var väntad, eftersom tillgång till Internet traditionellt är korrelerat med populationer 
med högre inkomst och utbildning.  
 
Enligt Griffiths & Parkes (2002) rapporterades i Kanada att 5,3% av vuxna spelat på 
nätet de senaste 12 månaderna. Även om skillnaden inte var statistiskt signifikant 
kan det observeras att kvinnor var mer benägna att spela på nätet än män (6,3% vs. 
4,9%). Vidare framkom enligt Griffiths & Parks (2002) att skilda och änkor var 
signifikant mer benägna att rapportera nätspel i jämförelse med dem som var gifta 
(10,9% vs. 4,9%). I Ladd & Petrys (2002) studie erhölls däremot inga dominerande 
ålders-, regions-, utbildnings- eller inkomstskillnader.  
 
I Griffiths & Parkes (2002) studie uppges enligt en metaanalys av fallstudier att 
nätspelare och traditionella spelare indikerade ett antal minimala skillnader mellan 
två typer av spelare på ett antal nivåer (dvs. ekonomisk stabilitet, motivation, 
fysiologiska effekter, tävlan, kunskapsbehov och socialt främjande).  

1.1. Vad är spel? 

Ladouceur, Sylvain, Boutin, & Doucet (2002) anser att spel är ett brett begrepp som 
innefattar en mängd aktiviteter genomförda i olika miljöer med lockelser för många 
slags människor och som uppfattas på flera olika sätt av deltagare och observatörer. 
Ordet spel används som en sammanfattning för alla sorters spel. Penningspel 
däremot, är enligt Ladouceur m.fl. (2002) ett samlingsnamn för alla de spelformer 
som innebär en satsning av pengar. Spel om pengar på Internet är ett exempel på en 
sådan spelform. Fem kriterier för spel om pengar är enligt Nilsson (2002):  

1. Minst två aktörer är involverade i aktiviteten (en kan vara en organisation). 
2. Pengar satsas på en händelse. 
3. Utgången av händelsen är oviss och styrs av slumpen. 
4. Den satsning som gjorts är oåterkallelig, dvs. om den som satsar inte vinner så 

förlorar han/hon sin insats. 
5. Allt deltagande är frivilligt. 

 
Spel kan vidare, enligt Nilsson (2002), klassificeras på mångahanda sätt. Ett viktigt 
kriterium är klassificeringen längs en kontinuerlig skala av skicklighet - slump. Rena 
slumpspel exemplifieras av lotterier och bingo liksom de traditionella kasinospel som 
exempelvis roulett. Spel som är en blandning av slumpspel och skicklighetsspel 
innefattar kortspel som poker och black jack. Schack är exempel på ett spel som 
nästan helt och hållet är ett skicklighetsspel. En del spel, t.ex. på hästar och spel 
kopplade till fotboll, kräver att spelaren konstruerar subjektiva sannolikheter om 
utfallet av några händelser. Spel som involverar en blandning av skicklighet och 
slump leder med större sannolikhet till spelproblem bland regelbundna spelare än 
andra former av spel.  
 
Antalet möjligheter att spela under bestämd tid, eller frekvens av händelser under en 
viss tid, är enligt Rönnberg m.fl. (2000) andra viktiga kännetecken som skiljer olika 
spelaktiviteter åt. Forskning från flera länder antyder att händelsefrekvensen är 
viktig för utvecklande av spelproblem hos spelare (Rönnberg m.fl., 2000).  
 

1.1.1. Nätspel  

Med stöd av Ladouceur, Sylvian, Boutin, Lachance, Doucet, & Leblond, (2003) anges 
nätspel som spel, vilka på ett angivet sätt spelas på Internet och som kan innefatta 



 

3 

både spel med och utan pengar. Dessa spel är världsomspännande och möjliggör 24-
timmars tillgänglighet. Enligt Nilsson (2002) är det som skiljer nätspel från 
traditionella spelformer tillgängligheten, den snabba återkopplingen mellan 
spelinsats och vinstutdelning, kontinuerligt spelande, spel på kredit, samt att 
anonymiteten tillåter användare att på ett privat sätt delta i spelande.  
 
Nätspel är, enligt Griffiths (2003), ett exempel på en spelform där ny teknologi 
kommer till användning. Attraktionskraften i denna nya teknologi är stor. Spel på 
Internet är lättillgängligt, gör det möjligt att satsa små summor, är anonymt och 
interaktivt. Nätspel innehåller alltså de flesta av de faktorer som forskningen hittills 
klarlagt ökar risken för problematiskt spelande (Griffiths, 2003). 
 
Jonsson, Andrén, Nilsson, Svensson, Munck, & Kindstedt, (2003) har uppfattningen 
att nätspel är ett spel med högt attraktionsvärde i form av uttrycksfulla synintryck, 
snabba bildväxlingar på kommando och frihet från störande moment från 
omgivningen. Spelaren går lätt in i en extremt hög koncentration, där han/hon 
glömmer allt annat, ett sorts hypnotiskt eller meditativt tillstånd. Detta har tidigare 
forskning förknippat med spelproblem (Jonsson m.fl., 2003).  

1.1.2. Spelrelaterade problem  

 
Trots spelandets alla förtjänster, som till exempel dess underhållningsvärde, måste 
ändå ett antal frågor ställas, enligt Carlqvist (1995), om vilka oönskade effekter som 
det utbredda spelandet för med sig. För de allra flesta är spel och vadslagning 
förknippat med positiva upplevelser som spänning och underhållning, men för några 
blir spel, enligt Rönnberg m.fl. (2000), en sysselsättning som leder till allvarliga 
negativa effekter för dem själva, deras anhöriga och kanske för samhället.  
 
De negativa konsekvenserna av spelberoende är många enligt Nilsson (2002). Även 
om spelandet är något som upplevs individuellt är de negativa konsekvenserna inte 
individuella. Familjen och nära anhöriga till spelaren påverkas i någon utsträckning 
av dennes spelberoende. Konsekvenserna blir även tydliga inom samhällets olika 
områden; banker, socialtjänst, försäkringsbolag, kriminalvården samt inom 
psykiatrin. 
 
Olika spelrelaterade problem som drabbar gruppen spelberoende kan vara (Nilsson, 
2002); 
 
Spelaren mår psykiskt dåligt - Personen i fråga känner stark oro och ångest över 
spelandet men även över sina lögner och ursäkter inför de anhöriga och sig själv. Att 
spela handlar om att fly från oron, ångesten och förtvivlan som ständigt finns runt 
omkring.  
 
Den fysiska hälsan – Regelbundna vanor för sömn, mat och motion sätts ur balans 
varför flertalet symptom som t.ex. stress, sömnsvårigheter, dålig mage, högt 
blodtryck, koncentrationssvårigheter och tics kan påvisas. 
 
Spelbeteendet förändras - I början av speltiden har spelaren god kontroll över sitt 
spelande, men för en person med spelproblem finns inte dessa gränser. Allting 
handlar om jakten efter pengar, något som lätt leder till att satsningarna blir fler och 
dessutom mer desperata.  
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Relationsproblem - Relationerna till närstående går oftast i stöpet och fungerar inte 
normalt. 
 
Arbetsrelaterade problem – Spelet tar enormt mycket tid, och ofta går det så långt 
att tiden då han/hon är ledig inte räcker till för spel utan spelandet kommer även in i 
arbetslivet. Personen ifråga kommer för sent, missar möten och andra viktiga saker.  
 
Ekonomiska problem - Det ständiga problemet är skulderna, som både är av laglig 
och olaglig natur.  
 
Kriminalitet - I vissa fall går det så långt att personen börjar med bedrägerier och 
mygel. Nya sätt att finansiera sitt spelande hittas alltid. 
 

1.1.3. Spelberoende  

 
De personer som har spelrelaterade problem kallas ”spelberoende”. I allmänhet ses 
enligt Rönnberg m.fl. (2000) spelberoende/patologiskt spelande av den psykiatriska 
professionen som en kronisk åkomma, på liknande sätt som alkoholism och 
drogmissbruk. Individer som lider av detta kan ofta ha perioder då de är mer eller 
mindre symptomfria, men den symptomfriheten behöver inte nödvändigtvis 
innebära att personen i fråga är fri från lidandet. Vid sådana tillfällen sägs det vara 
fråga om en förbättring som kan vara tillfällig. Enligt Nilsson (2002) är utvecklandet 
av spelberoende oftast en process på flera år. Undersökningar pekar dock på att det 
går snabbare att utveckla ett spelberoende, vanligen cirka 3,5 år, än vad det gör att 
utveckla ett alkoholberoende, vanligen cirka 7-10 år. 
 
Det finns ingen enkel definition på spelberoende. Till vardags sägs det vara ett 
tillstånd där han/hon inte kan kontrollera lusten att spela och där spelandet lett till 
allvarliga konsekvenser. Inom psykiatrin och forskningen behövs mer precisa 
klassificeringsinstrument för att veta vilka som kan bedömas som spelberoende 
(Spelinstitutet, 2005 a) .  
 
För att beskriva individer som har svårigheter med sitt spelande är den engelska 
termen problem gambling mest spridd, enligt Nilsson (2002), men även termen 
pathological gambling förekommer. I det svenska språket är begreppet 
problemspelare och spelmissbrukare förmodligen de vanligaste termerna för att 
beskriva någon som har problem med spel. Nilsson (2002) påpekar att i Sverige 
används spelberoende för att belysa och berätta om ett komplext individ- och 
samhällsproblem, men också för att försöka beskriva och diagnostisera de personer 
med de allvarligaste problemen och de negativa psykologiska, sociala och 
ekonomiska konsekvenser de upplever p.g.a. sitt spelande. 
 
Nilsson (2002) framhåller att spelandet inte luktar som alkohol gör och missbruket 
ger inga synliga kroppsliga symptom. En spelare kan enkelt dölja problemen med 
spel och/eller omfattningen av problemen.  
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1.1.4. Mätning av spelproblem 

 
Enligt Nilsson (2002) finns de mest använda kliniska instrumenten för att 
diagnostisera spelberoende beskrivet i Handbok SCID-I och SCID-II för DSM-IV. 
”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM-IV). Denna 
dokumentation kan användas för att inhämta värdefull information angående 
spelrelaterade beteenden och spelvanornas omfattning. I DSM-IV beskrivs den 
spelberoende som en person som lever i ett beroende fullt jämförbart med 
alkoholism. Problemspelaren är en person som upplever negativa konsekvenser av 
sitt spelande, men som inte uppfyller alla de kriterier för spelberoende som ställs upp 
enligt DSM (Diagnostic and Statistical Manual). I enlighet med Ladouceur m.fl., 
(2003) måste åtminstone fem av de tio kriterierna, vilka nämns nedan, vara 
uppfyllda för att kunna ställa diagnosen spelberoende. 
 

1. Tänker ständigt på spel, är besatt av spel. Spelar mycket. 
2. Behöver spela med allt större summor för att hon eller han ska uppnå den 

önskade spänningseffekten. 
3. Flera gånger misslyckas med att kontrollera, begränsa eller sluta upp med sitt 

spelande. 
4. Rastlös eller irriterad när han eller hon försöker begränsa sitt spelande eller 

sluta upp med att spela. 
5. Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från 

nedstämdhet. 
6. Efter att ha spelat bort pengar återvänder han eller hon ofta en annan dag för 

att vinna tillbaka det förlorade. 
7. Ljuger för anhöriga, terapeuter och andra personer för att dölja vidden av sitt 

spelande. 
8. Har begått brott 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 p.g.a. spelandet. 
 
Nilsson (2002) påpekar att individer som har problem med sitt spelande kan ha olika 
grad av problem, från ”lätta” till extremt ”svåra”. Det kan tänkas att alla som spelar 
befinner sig på en skala graderad från 0-10 där 0 är helt problemfritt spelande och 10 
motsvarar mycket stora problem. Enligt Rönnberg m.fl. (2000) har det i de flesta 
prevalensstudier som mätt spelproblem använts formulär som grundar sig på de 
ovan nämnda DSMkriterierna. Framförallt används South Oaks Gambling Screen 
(SOGS) eller en senare modell, SOGS-R (Bilaga C) som är en reviderad version av 
ursprungsskalan.  
 
Rönnberg m.fl. (2000) beskriver SOGS som en skala bestående av 20 frågor baserade 
på kriterierna för spelmani i DSM och ger ett mått på spelproblem som kan ha 
förekommit någon gång i spelarens liv. SOGS-R ger däremot mått på både problem 
någon gång under livet och problem under det senaste året. Viktade uppgifter i SOGS 
innefattar bl.a. att bevis på att det har spelats göms undan, att mer tid och pengar 
användes till spel än vad som avsetts, att argumentationer om spel med 
familjemedlemmar förekommer samt att pengar lånas för att kunna spela eller betala 
spelskulder. 
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Enligt Nilsson (2002) kan tre typer av spelare kategoriseras:  
 
Normalspelaren - har kontroll på sitt spelande, oavsett vilka skäl han/hon har att 
spela. Spelandet uppfattas som en hobby, ett nöje, ett tidsfördriv och en chans att 
vinna lite pengar, men det är från normalspelaren som de spelberoende utvecklas.  
 
Problemspelaren - kan ha problem med sitt spelande ibland eller alltid. De ägnar 
relativt mycket tid till sitt spelande, allt ifrån att planera, drömma om, genomföra 
och analysera. De allra flesta problemspelare har oftast pengar till sitt spelande eller 
resurser att ta pengar ifrån. Spelandet påverkar individens eget liv och de personer 
som står honom/henne nära på ett negativt sätt. De allra flesta problemspelare mår 
dåligt pga. sitt spelande. Vanliga symptom är sömnsvårigheter, irritation, ångest, oro, 
skuld och skamkänslor. 
 
Den spelberoende/patologiska spelaren – ägnar all sin vakna tid och alla 
pengar till spel. Spelet påverkar alla aspekter i livet och de personer som står 
individen nära på ett mycket konkret sätt. Spel är det enda som finns i tankarna. Den 
spelberoende får svårare och svårare att sköta sitt arbete eller sina studier. Stress och 
oro präglar vardagen och pengar är ett beständigt orosmoment som driver den 
spelberoende att göra saker som han/hon tidigare inte ens skulle ha drömt om. 
Motorn i ett spelberoende är att skaffa pengar för att kunna vinna tillbaka 
förlusterna, betala skulder och kunna fortsätta spela. Oftast tänker den spelberoende 
att allt kan ställas till rätta genom att vinna pengar. Många gånger är depressioner ett 
resultat av det liv han/hon tvingas leva som spelberoende. Självmordstankar är för 
många en fantasi ut ur eländet medan andra ser det som lösningen på sina problem. I 
båda fallen handlar det dock om att komma bort från problemet.  

 

1.1.5. Individuella faktorer och spel/spelberoende 

 
Individuella faktorer som kön, ålder, utbildning och inkomst kan inverka på 
individers spelbeteende. En del forskning pekar på skillnader mellan män och 
kvinnor när det gäller speldeltagande, spelutgifter, attityder till spel och till 
spelrelaterade problem (Rönnberg m.fl. , 2000). Enligt Walker (1992) är kvinnor 
överrepresenterade i vissa spel medan män kan vara under- eller överrepresenterade 
i andra. Överlag är kvinnor överrepresenterade när det gäller bingospel och 
spelmaskiner, medan det inte i samma utsträckning finns kvinnor som ägnar sig åt 
vadslagning och olika slag av skicklighetsspel. En anledning till detta tros vara att det 
under lång tid endast var männen som ägnade sig åt vadslagning.  
 
Enligt Rönnberg m.fl. (2000) är antalet olika spel i vilka kvinnor deltar betydligt 
färre än de i vilka män deltar. Walker (1992) menar att män snabbare får mer 
avancerade spelvanor, är mer benägna att spela om pengar och ägna sig åt 
vadslagning än kvinnor samt att förekomst av problem och patologiskt spelande 
bland män är 2-3 gånger högre än bland kvinnor. I likhet härmed framkom även att 
män är överrepresenterade vad gäller att utveckla ett spelberoende där siffran 
uppgick till 78,5% av befolkningen (Folkhälsoinstitutet, 2005). 
 
I fråga om klass gör Walker (1992) gällande att arbetarklassen är överrepresenterad 
(arbetarklass är en traditionell benämning på den samhällsklass som omfattar 
arbetare).  



 

7 

 

Sociala och ekonomiska aspekter kan förklara varför denna grupp är mer 
spelbenägen än andra. Naturligtvis finns det skillnader länder emellan. I England 
exempelvis associeras en spelande med en ensamstående man från arbetarklass och 
med låg inkomst. När det gäller utbildning finns det forskningsresultat som visar att 
högutbildade spelar mindre frekvent än de som har en lägre utbildning 
(Spelinstitutet, 2005 b). Potenza, Kosten, & Rounsaville (2001) menar att individer 
som kommer från familjesituationer där spelandet finns i vardagen samt individer 
som kommer från en lägre socioekonomisk bakgrund befinner sig i en högriskgrupp 
för utvecklande av spelproblem. 
 
Likaväl som att betydelsen av klass och kön kan skilja sig mellan länder och kulturer 
kan ålder göra det. Fas I-studiens resultat visade att personer i åldersgruppen 45 år 
eller yngre har en ökad risk att hamna i ett spelberoende (Folkhälsoinstitutet, 2005). 
Enligt Walker (1992) fann Mok & Hraba i sin studie att spel minskade med åldern. 
Överlag är det vanligare att yngre söker sig till bland annat kasinoverksamheter, 
medan den äldre generationen föredrar till exempel lotto som förströelse. En 
förklaring till varför ungdomar är i riskfaktorn för spelberoende är att de exponeras 
för spel trots att det är en åldersgräns på 18 år (Centrum för socialvetenskaplig 
alkohol – och drogforskning, 2005). 
 

1.1.6. Externa faktorer och nätspel/spelberoende  

 
Griffiths (2003) menar att spelberoende alltid uppkommer genom interaktion mellan 
flera faktorer, som exempelvis biologiska och genetiska anlag, psykologisk status och 
social miljö. Olika externa faktorer som gör nätspelet till potentiellt 
beroendeframkallande är (Griffiths, 2003) 
 
Tillgänglighet - Enligt Griffiths (2003) visar undersökningar visar att ökad 
tillgänglighet leder till ökat beroende och att detta vanligtvis leder till en ökning av 
problem och därmed även fler personer som hamnar i spelberoende.    
 
Anonymitet - Anonymitet tillåter användare att på ett privat sätt delta i spelande 
utan rädsla för att kännas igen. Denna anonymitet ger användaren känsla av kontroll. 
 
Bekvämlighet - Vanligtvis förekommer Internetanvändande i familjära och bekväma 
miljöer som hemmet eller arbetsplatsen. Det en stor fördel för spelaren att inte 
behöva förflytta sig därifrån. 
 
Flykt - Strävan efter att uppleva förändring av humöret är karaktäristiskt för dem 
som är beroende på något sätt. Upplevelsen av humörförändring har potentialen att 
tillgodose en känslomässig eller mental flykt och fungerar vidare som en förstärkning 
av beteendet. 
 
Deltagande/Avståndstagande - Internet kan tillgodose känslor av deltagande och 
avståndstagande och kan främja flyktkänslor. Dessa känslor kan leda till längre 
spelande på grund av att de psykologiska känslorna av att vara delaktig eller 
avståndstagande är förstärkande.  
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Ohämmade - Internetanvändare verkar avslöja sig själva emotionellt betydligt 
fortare On-line än i den ”fysiska” världen. För spelaren kan vistelsen i denna typ av 
miljö leda till att det spelas för mer pengar. 
 
Händelsefrekvens - Spelformer som erbjuder vinster mer ofta kommer troligtvis att 
orsaka större problem än aktiviteter vars vinster delas ut mer sällan.  
 
Interaktivitet - Det har visats att det ökade intresset för olika spelformer kan 
medföra att människan skapar en form av kontrollföreställning, vilket i sin tur kan 
gynna det ökade spelandet. 
  
Osocialt - För de flesta spelberoende är det stora problemet att det är en ensam 
aktivitet. En huvudsaklig influens från teknologin verkar vara förändringen från 
socialt spelande till icke-socialt spelande. 
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2. Teoretisk referensram  

 

2.1. Kognitiv-beteendeteori om spelberoende  

 
Teoretiskt sett, menar Nilsson (2002), kan vem som helst bli spelberoende, men 
troligtvis drabbar det inte vem som helst när som helst. Flera samverkande faktorer 
ligger till grund för starten, utvecklingen och vidmakthållandet av spelberoendet. 
Svaret måste letas i samspelet mellan individens personlighet, spelens utformning, 
de belöningar som spelet erbjuder personen, tillgänglighet och sättet spelmarknaden 
är konstruerad på. Olika drag och personliga förhållanden hos den enskilde kan vara 
grunden till problemspelande och exempel på sådana är behov av att fly verkligheten, 
längtan efter spänning, drömmar om pengar, barndomsupplevelser etc. Det har lagts 
fram flera olika teorier för att förklara utvecklandet och upprätthållandet av 
spelberoende, men ett modernt perspektiv som flertalet forskare anammar är det 
kognitiva beteendeteoretiska perspektivet (Nilsson, 2002).    
 
Enligt Ladouceur m.fl. (2003) ses kognitiva och beteendevetenskapliga perspektiv 
ofta som helt disparata teorier. En aktuell tendens är att integrera de två synsätten 
för att få en mer fullständig förklaring av utvecklandet och upprätthållandet av 
spelproblem. Ladouceur m.fl. (2003) beskriver detta perspektiv utifrån både 
potentiella influenser av kognitiva spelfaktorer, spelares behov att fly, samt 
mekanismen genom vilken dessa faktorer bidrar till uppkomsten och utvecklandet av 
spelproblem. I denna teoretiska modell associeras spel med två typer av förstärkning. 
Den ena är återkommande vinst och den andra är fysiologisk aktivering.    
 
Ladouceur m.fl. (2003) menar att dessa två förstärkningar förklarar var för sig 
varför, och hur, spelvanor uppkommer och vidmakthålls. De anser att återkommande 
vinster främjar tanken om att det är möjligt att göra stora vinster. Detta kan även ge 
upphov till en mängd felaktiga tankar om spel och uppmuntra till att fortsätta spela. 
De menar vidare att inre element som fysiologisk aktivering och tankar om spel samt 
yttre element som situationer, lokalisering och tid är utlösande faktorer i en 
spelomgång som också definieras. Spelare blir på ett sätt offer för sin längtan att 
spela och har inte förmågan att kontrollera de felaktiga tankarna eller att åsidosätta 
sina beslut om att spela och/eller att lösa problemen. Denna oförmåga gör spelare 
benägna att tillägna sig en otillbörlig spelvana. 
 
På ett annat sätt, menar Ladouceur m.fl. (2003), associeras händelserna som 
inträffar under en spelomgång, vinster och förluster, med felaktiga tankar. Spelaren 
återgår ideligen till spelandet för att ta igen förlusterna, alltså bidra till det gradvis 
ökande spelandet. Denna ökning av spelande leder oundvikligen till ekonomiska 
förluster. Ladouceur m.fl. (2003) påpekar att det inte bara är ekonomiska bekymmer 
som drabbar den spelberoende utan även andra förluster som att bli avskedad från 
sitt arbete, förhållanden som spricker eller vänner som tar avstånd. Istället för att 
minska dragningen till spel verkar dessa konsekvenser för upprätthållandet av det. 
 
Ladouceur m.fl. (2003) beskriver även andra kognitiva beteendeantaganden, vilka 
betonar att vissa spelare utvecklar känslor av otillräcklighet och att spelande 
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motverkar dessa negativa självkänslor. Enligt dessa upplever spelare känslor av 
underlägsenhet, otillräcklighet, nedvärdering från föräldrar eller sina sociala nätverk 
under barn- och ungdomsåren och genom att spela kan de tillfälligt minska denna 
negativa självbild. För många spelare innebär spelet att de känner sig mer 
betydelsefulla och att det förser dem med en mer värdefull social identitet.  
 
Ladouceur m.fl. (2003) nämner att de som spelar känner behov av att fly från det 
vardagliga livet på grund av att de känner sig oroliga och oförmögna att hantera 
stress, olika konflikter eller personliga problem. Med andra ord lindrar spelandet 
stresskänslorna och blir därför en prioriterad lösning. Spelare fylls av känslan av att 
vara stark och beundransvärd, vilket förstärker beteendet och sakta leder dem till att 
bli beroende av att spela. Ladouceur m.fl. (2003) menar vidare att spelandet nu 
kommer att orsaka nya problem som är omöjliga för spelaren att klara av. Spelandet 
handlar nu både om att fly och att hitta lösningar på ekonomiska problem. 
Situationen blir bara värre och värre och gradvis utom all kontroll och beroendet av 
att spela blir fullständigt.  
 

2.2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av en webbenkät undersöka 
förekomsten av programstudenters nätspelsvanor och omfattningen av 
spelrelaterade problem vid Luleå tekniska universitet.   
 
Frågeställningarna som avses besvaras är: 
 

� Hur ser programstudenternas deltagande ut när det gäller nätspel respektive 
spelutgifter? 

� Hur ser omfattningen ut när det gäller problemspelare respektive troligt 
spelberoende/patologiska spelare? 

� Föreligger spelinvolverande och demografiska skillnader vad gäller spelare 
utan problem, problemspelare och troliga spelberoende/patologiska spelare?  

� Föreligger spelinvolverande och demografiska skillnader vad gäller kön?  
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3. Metod  

3.1. Respondenter  

Urvalet utgjordes av programstudenter som studerade vid Luleå tekniska universitet 
(LTU) vid tillfället för undersökningen, det vill säga under april-maj 2005. Vid den 
här tiden fanns enligt skolans uppgifter cirka 8 500 studenter inskrivna på program, 
varav ungefär hälften utgjordes av män och hälften av kvinnor.  
 
Ett systematiskt urval gjordes för att via e-post (Bilaga A) uppmana 
programstudenter att delta i undersökningen. I alfabetisk namnordning gjordes det 
systematiska urvalet till de programstudenter som läst sin mailbox den senaste 
veckan. Detta resulterade i cirka 3 000 mail, vilket innebär att vissa personer hade 
högre sannolikhet än andra att komma med i det totala samplet. En person som fått 
uppmaning via e-post hade en större chans att komma med i samplet än en person 
som inte fick det, dock hade alla 8 500 studenter möjlighet att besvara enkäten, då 
den även fanns tillgänglig på Studentportalen. Totalt deltog 675 studenter i 
undersökningen. 
 

3.2. Material  

3.2.1. Frågeformulär 

För att undersöka programstudenters nätspelsvanor användes en webbenkät (Bilaga 
B) som instrument eftersom det elektroniska tillvägagångssättet är smidigt och 
effektivt. Undersökningen i denna studie har en kvantitativ ansats där enkätguiden 
från en svensk studie om spel och spelberoende (Bilaga C) användes som stöd vid 
genomförandet av enkäten. Denna svenska studie innefattar SOGS-R (Rönnberg 
m.fl., 2000) och enkätfrågorna konstruerades utifrån ett ramverk innefattande 
följande begrepp: nätspel, spelrelaterade problem samt kön och nätspel (Bilaga C). 
 
Frågeformuläret i den aktuella studien omfattade 43 frågor som handlade om olika 
aspekter av spelande. En del bestod av frågor om demografi såsom ålder, kön, 
utbildning, inkomst, civilstånd samt uppgifter om spelformer, satsade pengar och tid 
nedlagd på spel. Resterande frågor rörande spelproblem baserades på SOGS-R 
(Rönnberg m.fl., 2000). Tjugo frågor vilka fastställer kognitioner och beteenden som 
har anknytning till programstudenters attityder till sitt nätspelande ställdes också 
liksom tre frågor om ålder för viss känsla och om deras föräldrar haft spelproblem.  
 

3.2.2. Procedur  

 
En mindre pilotstudie genomfördes för att kontrollera hur frågorna fungerade och få 
synpunkter på webbenkätens upplägg och innehåll. Små korrigeringar utfördes efter 
denna för att förtydliga enkäten.  
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Den färdigställda webbenkäten (Bilaga B) lades sedan ut på Luleå tekniska 
universitets Studentportal, som är en webbsida där alla studenter har möjlighet att ta 
del av aktuell information. Vidare skickades cirka 3 000 e-post (Bilaga A) ut till 
programstudenter. Alla programstudenter hade möjlighet att genomföra 
webbenkäten. Webbenkäten fanns att ta del av på LTU: s Studentportal mellan den 5 
april och den 14 april 2005.  
 
Respondenterna fick inledningsvis frågan om de någon gång hade satsat pengar på 
spel på Internet. De som svarade ”nej” eller ”vet ej/minns ej” på denna fråga blev 
automatiskt förflyttad till de sista frågorna i enkäten, det vill säga fråga 42 av 43 
frågor. De övriga 252 som svarade ”ja” på att de hade satsat pengar på nätspel gick 
automatiskt stegvis vidare genom hela enkäten.  
 

3.2.3. Databehandling 

 
För att analysera insamlat material har data bearbetats med hjälp av 
statistikprogrammet SPSS 14,0. När det gäller de metriska egenskaper som 
karaktäriserar denna enkätstudie låg datainsamlingen till att börja med på 
ordinalnivå, vilket innebär att data på denna nivå sorteras efter kvalitativa aspekter. 
Rangordningen, det vill säga observationsvärdenas ordning i stigande eller fallande 
serie, i den SOGS-R baserade delen i enkäten (Bilaga B), innehöll fasta 
svarsalternativ av typen ”Aldrig”, ”Ibland”, ”Ofta” och ”Alltid”. Inget av 
svarsalternativen möjliggör ett neutralt ställningstagande. ”Ja”, ”Nej” och ”Vet 
ej/minns ej” har använts som svarsalternativ när det gäller skalsteg. 
 
I och med att de SOGS-R baserade frågorna kodades om till positiva (”ofta”, ”alltid”) 
respektive negativa (”aldrig”, ”ibland”) svar samt att index över den SOGS-R 
baserade delen har skapats, blev skalstegen lika och mätningar kunde göras på 
intervallnivå. De svarande fick en poäng på var och en av de uppgifter som de gav 
positivt svar på (”ofta” eller ”alltid”). Den totala poängen erhölls genom att addera 
poängen för varje positivt svar. Utifrån den sammanlagda poängen för respektive 
respondent klassificerades han/hon efter en poängskala för spelproblem, vilken 
grundas på den reviderade South Oaks Gambling Screen (Bilaga C) som en skala för 
spelproblem med poäng från 0-20.  
 
För frågorna med flervalsalternativ skapades en variabel för varje svar och därefter 
räknades ett totalindex över frågan ut. Ett exempel är kategorin inkomst som delades 
in i fyra variabler på grund av möjligheten att erhålla inkomst från flera håll 
samtidigt. I och med ovanstående databearbetning har statistiska beräkningar med i 
huvudsak Pearson Chi-2, men även en beräkning med T-test (Tabell 9) kunnat 
utföras.  
 
Kategoriseringen av nätspel baseras i detta arbete på Folkhälsoinstitutets rapport nr 
3, ”Spel och Spelberoende i Sverige” där grupperingen av spel gjorts utifrån liknande 
befolkningsstudier i andra länder. Det finns flertalet hasardspel på Internet, men i 
detta arbete har nätspel operationaliserats som Sporthändelsespel, Kasinospel och 
Lotterispel för att inte trötta ut respondenten. Med Sporthändelser avses Hästspel, 
Greyhound, samt Matchspel. Kasinospel innefattar Poker, Black Jack, Roulett och 
Spelautomat och Lotterispel Keno, Lotto, Joker, Skraplotter och Bingo.  
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Då denna undersökning var långt ifrån lika omfattande som befolkningsstudier 
gjorda med SOGS-R samt att nätspel idag är en förhållandevis ny företeelse har 
klassificeringen för spelproblem ändrats något. I detta arbete klassificerades 
respondenten som ”spelare utan problem”, vilka deltagit i någon form av nätspel och 
spelar utan problem om de fått 0 till 2 poäng i likhet med SOGS-R: s indelning. 
”Problemspelare” spelar regelbundet med vissa problem om de erhållit 3 till 7 av 20 
möjliga poäng istället som för SOGS-R: s klassificering 3 till 4 av 20 möjliga poäng. 
”Troligen spelberoende/patologisk spelare” tänker ständigt på spel, spelar onormalt 
mycket om de erhållit 8 poäng i jämförelse med SOGS: s klassificering där 
respondenter med 5 eller fler poäng klassificeras som "troligen patologiska spelare". 
 

3.2.4. Avgränsning 

 
Eftersom studenter vanligtvis ses som en klass med lägre socioekonomisk status har 
författarna valt att belysa programstudenters nätspelsvanor då de studerar heltid och 
möjligheterna att tjäna extra pengar därmed är begränsade. Nätspel kan i och med 
detta ses som en möjlighet. Kursstudenter bortprioriterades med anledning av deras 
varierande studieomfattning, till skillnad från programstudenters, vilka har ett mer 
tydligt studieomfång med utifrån den antagna studietiden och inkomsten. 
 
Även om det numera finns en mängd olika nätspel som innefattar att satsa pengar 
innehöll de frågeformulär som användes i undersökningen endast 12 olika typer av 
spel. Skälet till denna reducering av antalet spel var dels att svarsfrekvensen skulle 
kunna påverkas negativt av att ta med alltför många spel, då det blir tråkigt med den 
sortens upprepningar. 
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4. Resultat  

Resultaten är redovisade i tre teman: Nätspel, Spelrelaterade problem samt Kön och 
nätspel. 

4.1. Nätspel 

Sexhundrasjuttiofem programstudenter (374 män och 301 kvinnor) svarade på 
enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 8% räknat på ett totalsample av 8500 
programstudenter. Trettiosju och en halv procent (n=252) av det totala samplet hade 
någon gång satsat pengar på nätspel, medan 61,2% (n=413) inte hade det. En och en 
halv procent (n=10) sade sig inte veta/minnas om de hade satsat pengar på nätspel. 

4.1.1. Speldeltagande 

Av Figur 1 framgår de nätspelsformer som respondenterna föredrog.  
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Figur 1: Spelformer som föredrogs  
 
Poker och matchspel var de nätspelformer som programstudenter vid LTU föredrog 
mest. Av de som svarade ”Ja” på om de hade satsat pengar på nätspel (n=252) angav 
156 (23%) att de föredrog poker och 149 (22%) att de föredrog matchspel.  
 
Sporthändelsespel 
De som hade satsat pengar på sporthändelsespel (n=166, 24%) fick frågan om vilka, 
eller vilket, spel de föredrog. Av dessa angav 149 (90%) att matchspel (stryktips, 
måltips, oddset etc.) var vad de fördrog. Hästspel och Greyhound var betydligt 
mindre populära med 31 (19%) respektive 3 (2%) respondenter som angav dessa som 
favoritspel.  
 
Kasinospel  
De som hade svarat att de hade satsat pengar på kasinospel tillfrågades om vilket, 
eller vilka, av dessa de föredrog. Bland dem som satsat pengar på Kasinospel angav 
156 respondenter (95%) poker som sitt favoritspel och 31 (19%) black jack. 
Spelautomat (n=20, 12%) och roulett (n=9, 5%) var mindre populära.  
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Lotterispel 
De som angav att de hade satsat pengar på lotterispel fick frågan om vilket, eller 
vilka, av dessa de föredrog. Av dem som hade spelat på lotterispel (n=110, 16%) 
angav 84 respondenter (76%) skraplotter (tia, triss etc.), 35 (32%) lotto och 24 (22%) 
joker. Keno angavs av 22 respondenter (20%) och bingo av 13 (12%) och dessa var 
således de minst populära lotterispelen på nätet enligt respondenterna.  

4.1.2. Spelutgifter    

För varje spelkategori fick respondenterna frågan om ungefär hur mycket pengar 
som de hade satsat vid varje speltillfälle. Tabell 3:1 visar insats i medeltal kronor och 
lägsta respektive högsta satsade summa vid varje speltillfälle för respektive 
spelkategori. Av Tabell 3:1 framgår även kvartilavvikelsen för var och en av de 
nämnda grupperna. För att bestämma medeltalet i kronor har den rapporterade 
mängden pengar spenderade vid varje tillfälle på varje spelkategori summerats för att 
sedan delas på totala antalet satsande respondenter. 
 
   Tabell 3:1 Insats vid varje speltillfälle för respektive spelkategori  

 

Spelkategori 
Tot. Satsningar 
i medeltal 
kronor  

Min. 
kronor 

Max. 
kronor 

Kvartilavvikelse
n Q  

Kasinospel 531 1 10 000 125 
Sporthändelsespel 181 10 7 500 35 
Lotterispel 50 1 500 13 

 
Den totala satsningen på nätspel vid varje speltillfälle för spelkategorin kasinospel 
som var det som det rapporterades att det satsades mest på när det gäller medeltal 
kronor, nämligen 531 kronor. Variationsvidden mellan den lägsta och högsta angivna 
satsade summan var 1-10 000 kronor och kvartilavvikelsen 125. Sporthändelsespel 
visade ett medeltal på 181 kronor med en variation på 10-7 500 kronor och en 
kvartilavvikelse på 35. Kategorin lotterispel erhöll medeltalet 50, lägsta satsade 
summan 1 och högsta satsade summan 500 samt en kvartilavvikelse på 13.  

4.2. Spelrelaterade problem  

4.2.1. Omfattning  

Av Tabell 3:2 framgår omfattningen av spelproblem enligt SOGS-R och hur dessa 
klassificerats i olika grader av spelproblematik. För spelproblem någon gång i livet 
klassificerades respondenterna som ”problemspelare” om de hade erhållit 3 till 7 av 
20 möjliga poäng och som ”troligen spelberoende/patologisk spelare” om de hade 
erhållit 8 poäng eller mer. Procentandelarna under ”någon gång i livet” beräknades 
genom att antalet respondenter inom respektive poänggrupp dividerades med det 
totala antalet deltagare, det vill säga 675. 
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Tabell 3:2. Spelproblem någon gång i livet baserat enligt poäng på SOGS-R  
 

Antal poäng  Någon gång i livet (n=675) 
Icke spelare Total: 62,7 % 

0 21 % 
1 8,8 % 
2 3,0 % 

Spelare utan spelproblem Total: 31,8 % 
3 1,7 % 
4 0,7 % 
5 0,6 % 
6 0,4 % 
7 0,3 % 

Problemspelare Total: 3,7 % 
8 0,6 % 
9 0,1 % 
10 0  
11 0  

12 eller mer 0,1 % 
Troligen spelberoende/patologisk spelare Total: 0,8 %  

Alla med spelproblem Total: 4,5 % 

  
Tabell 3:2 visar att 31,8% av respondenterna klassificerades som spelare utan 
problem, 3,7% som problemspelare och 0,8% som troligen spelberoende/patologiska 
spelare.  
 
Tabell 3:3 visar proportionerna som svarade positivt på var och en av uppgifterna 
grundade på SOGS, det vill säga om de hade svarat ”ofta” eller ”alltid” på den aktuella 
frågan gavs den svarande poäng. Frekvensen i procent beräknades genom att 
summera antalet positiva svar på respektive uppgift och sedan dividera med antalet 
som hade satsat på nätspel, det vill säga 252 personer. 
 
Tabell 3:3. Procentuell fördelning av positiva svar  
 
Uppgifter baserade på SOGS-R Frekvens % 

1. Gå tillbaka en annan dag för att vinna tillbaka pengar 6,8 
2. Påstå sig ha vunnit fast man i verkligheten förlorat 0,7 
3. Spelat mer än avsett 2,3 
4. Blivit kritiserad för sitt spelande 1,9 
5. Känt sig skyldig för sitt spelande 0,9 
6. Ville sluta men kände sig inte kunna 0,1 
7. Spelat i smyg för viktiga personer i omgivningen 1,2 
8. Avstått från att träffa vänner eller delta i aktiviteter för att nätspela 1,2 
9. Spelat som undanflykt för annat 6,4 
10. Känt sig nervös eller orolig över sitt spelande 2,0 
11. Tänker ofta på nätspel 6,4 
12. Känt sig rastlös eller irriterad vid försök att dra ner/sluta spela  1,3 
13. Spelat för att glömma problem 0,9 
14. Ljugit för att dölja sanningen av hur mycket som spelats 0,7 
15. Försökt kontrollera spelandet 0,6 
16. Riskerat relationer eller arbete på grund av spelandet 0,3 
17. Sökt hjälp till följd av spelvanorna 0,6 
18. Upplevt spel som påfrestande 2,0 
19. Lånat pengar för att kunna spela på nätet 0,3 
20. Begått illegal handling för att finansiering av spelandet 0,6 
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Svaren på de enskilda uppgifterna baserade på SOGS-R varierade i denna 
undersökning från som högst 6,8% för ”Har du någon gång återvänt för att vinna 
tillbaka det som du förlorat”? till som lägst 0,1% för ”Har du någon gång känt det 
som om du skulle vilja sluta men inte trott dig klara det?” 

4.2.2.  Demografiska skillnader  

Spelproblemen varierade beroende på vilken undergrupp individen tillhörde. Tabell 
3:4 tydliggör skillnaderna för kön, ålder, civilstånd, utbildning samt inkomst, för 
spelare utan problem, problemspelare och spelberoende. Här visas även det totala 
antalet för respektive undergrupp samt om det är signifikant eller inte. 
Procentandelarna för respektive undergrupp beräknades genom att dividera antalet 
från varje spelarkonstellation och respektive demografiska karaktäristiska med totala 
antalet för varje kolumn, i detta fall varje spelarkonstellation.  
 
Tabell 3:4. Demografiska skillnader mellan spelare utan problem, problemspelare & spelberoende 
 
  Spelare utan 

problem 
Problem-
spelare 

Spelberoende Total Sig. 

  (N=220) (N=26) (N=6) (N=252)  
Kön (n) (%) (n) (%) (n) (%)  n.s 
 Män 167 76 % 24   92 % 4 67 % 195  
 Kvinnor 53 25 % 2   7,7 % 2 33 % 57  
Ålder n.s 
 18-25 år 148  62 % 22 85 % 4 67 % 174  
 26-35 år 61  28 % 4 15 % 1 17 % 66  
 36-45 år 8   3,6 % 0  1 17 % 9  
 46-55 år 3   1,4 % 0  0  3  
 >56 år 0  0  0  0  
Civilstånd n.s 
 Ensamstående 79  36 % 15 58 % 2  50 % 96  
 Gift/Sambo 99   45 % 8 31 % 4 67 % 111  
 Särbo 26  12 % 2   7,7 % 0  28  
 Kombo 9   4,1 % 1   3,8 % 0  10  
 Bor hemma hos 

föräldrar 
7   3,2 % 0  0  7  

Utbildning n.s 
 Arena 3   1,4 % 0  0  3  
 Ekonomi 59  27 % 8 31 % 2  50 % 69  
 Ingenjör 54  25 % 9 35 % 1 17 % 64  
 Hälsa/Vård 12   5,4 % 1   3,8 % 0  13  
 Lärare 12   5,4 % 0  0  12  
 Media 7   3,9 % 0  0  7  
 Musik & Dans 1   0,5 % 0  0  1  
 Samh/Beteende 25 12 % 2   7,7 % 1 17 % 28  
 Övriga tekn utb 17   7,7 % 3 12 % 0  20  
 Datateknik 10   4,5 % 0  1 17 % 11  
 Övriga utb. 17   7,7 % 3 12 % 1 17 % 21  
Inkomst (n=231) (n=27) (n=6)   
 Arbete 36        16 % 6             22 % 0  42 n.s 
 Studielån 169  73 % 16           59 % 3             50 % 188 n.s 
 Spel 11           4,8 % 5             19 % 3             50 % 19 *** 
 Annat 15           6,5 % 0  0  15 n.s 
Pearson Chi-square * p<.05 **p<.01 *** p<.001, n.s.=ej signifikant 
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En signifikant skillnad mellan grupperna erhölls för spel som inkomst, χ2 (2, 264) = 
22,3, p <.001. Spelberoende var mer sannolika att ha spel som inkomst. För övrigt 
erhölls inga signifikanta skillnader mellan grupperna kön, åldersfördelning, 
civilstånd och utbildning. Problemspelarna tenderade att, även om denna skillnad 
inte var statistiskt säkerställd, vara män i åldrarna 18-25, ensamstående, utbildade 
till ingenjörer samt ha studielån som inkomst. Den typiske spelberoende var en man 
18-25, gift/sambo och utbildad till ekonom.   

4.2.3. Deltagande i olika typer av spel 

Av Tabell 3:5 framgår frekvensen för spelare utan spelproblem, problemspelare och 
spelberoende när det gäller olika former av nätspel. Tabell 3:5 visar även det totala 
antalet svarande i varje spelarkonstellation för respektive spelform samt om det är 
signifikant eller inte. Procentandelarna för var och en av spelformerna beräknades 
genom att dividera antalet från varje spelarkonstellation och respektive spelform 
med det totala antalet för varje spelarkategori.  
 

Tabell 3:5. Deltagandefrekvens vad gäller olika former av nätspel för respektive spelarkonstellation 
 
Spelform Spelare utan 

problem (n=220)  
Problemspelare 
(n=26) 

Spelberoende 
(n=6) 

Total 
(n=252) 

Sig. 

     (n)       (%)     (n)       (%)     (n)      (%) (n)  
Poker 129 59 % 21 81 % 5 83 % 155 n.s 
Matchspel 113 51 % 13 50 % 4 67 % 148 n.s 
Skraplotter 73 33 % 8 31 % 3 50 % 84 n.s 
Lotto 31 14 % 3 12 % 1 17 % 35 n.s 
Hästspel 26 12 % 3 12 % 2 33 % 31 n.s 
Black Jack 20 9,0 % 7 27 % 4  67 % 31 *** 
Joker 20 9,0 % 3 12 % 1 17 % 24 n.s 
Keno 17 7,0 % 3 12 % 2  33 % 22 n.s 
Spelautomater 14 6,4 % 3 12 % 3 50 % 20 ** 
Bingo 9 4,0 % 3 12 % 1 17 % 13 n.s 
Roulett 3 1,4 % 4 15 % 2 33 % 9 *** 
Greyhound 1   0,5 % 0           0 2 33 % 3 *** 

Pearson Chi-square * p<.05 **p<.01 *** p<.001, n.s.=ej signifikant   
 
Signifikanta skillnader mellan spelarkonstellationerna erhölls för black jack; χ2 (2, 
164) = 15,7, p<.001., spelautomat; χ2 (2, 167) = 11,4, p<.01., roulette; χ2 (2, 164) = 
20,6, p<.001. samt Greyhound; χ2 (2, 165) = 53,3, p<.001. Spelberoende spelade 
troligast på nätspelen black jack (kasinospel), spelautomater (kasinospel), roulett 
(kasinospel) och Greyhound (matchspel). Problemspelare och spelberoende 
tenderade att vanligen ha spelat poker (kasinospel) även om detta inte var statistiskt 
säkerställt.  

4.2.4. Andra signifikanta skillnader  

Av Tabell 3:6 framgår andra signifikanta skillnader som förekom bland de olika 
spelarkonstellationerna; skäl till spelande, känslor i samband med spel, tid ägnad åt 
spel samt största belopp förlorat under ett tillfälle. I Tabell 3:6 framgår även det 
totala antalet svarande i varje spelarkonstellation för de ovannämnda områdena. 
Prevalensen i procent beräknades genom att dividera antalet från varje 
spelarkonstellation och respektive område med totala antalet för varje kolumn.   
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Tabell 3:6 Andra signifikanta skillnader mellan spelare utan problem, problemspelare & spelberoende 
 
 Spelare utan 

problem 
(n=220)  

Problemspelare 
(n=26) 

Spelberoende 
(n=6) 

Total 
(n=252) 

Sig. 

 (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n)  
Föräldrar som haft 
spelproblem  

 7          3,2 % 4             15 % 1            17 % 12 ** 

Vanliga skäl till spelande *** 
 – Alltid eller vanligen 
som fritidsaktivitet 

199            90 % 9             35 % 0  208  

 – Ofta/Alltid som flykt 21                 9,5 % 17         65 % 6             100 % 44  
 (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n)  

Känslor i samband med spel *** 
 – Roligt 206            94 % 22           85 % 2            33 % 130  
 – Varken roligt eller 
jobbigt 

12                 5,5 % 3                  11 % 2            33 % 17  

 – Jobbigt 2                   0,9 % 1                 3,8 % 2            33 % 5  
Tid vanligen ägnad åt nätspel *** 
 – <1h/gång 99                45 % 3             12 % 1            17 % 103  
 – 1-2h/gång 57             26 % 11           42 % 1            17 % 69  
 – 3-5h/gång 28             13 % 9             35 % 1            17 % 38  
 – 6-12h/gång 0 1               3,8 % 2            33 % 3  
 – Speltillfällenas längd 36             16 % 2               7,7 % 1            17 % 39  
Största belopp förlorat under ett tillfälle *** 
 – 1-299kr 138           63 % 7             27 % 0  145  
 – 300-999kr 42             19 % 2               7,7 % 0  44  
 – 1000kr> 33                15 % 17           65 % 6    100 % 56  
Pearson Chi-square * p<.05 **p<.01 *** p<.001   
 
Signifikanta skillnader mellan spelargrupperna erhölls för samtliga frågor; 
”Föräldrar som haft spelproblem”, χ2 (4, 252) = 13,9, p<.01.,”Vanliga skäl till 
spelande”, χ2 (2, 252) = 79,4, p<.001.,”Känslor i samband med spel”, χ2 (8, 252) = 
62,0, p<.001., ”Tid vanligen ägnad åt spel” χ2 (8, 252) = 74,6, p<.001. samt ”Största 
belopp förlorat under ett tillfälle”, χ2 (4, 245) = 53,5, p<.001. Problemspelare och 
spelberoende angav oftare flykt som orsak till att de hade spelat än spelare utan 
problem. Det framgick även att spelberoende hade ägnat mer tid åt nätspel vid varje 
speltillfälle jämfört med spelare utan problem och problemspelare. Tabell 3:6 visar 
dessutom att det fanns en signifikant skillnad mellan spelare utan spelproblem, 
problemspelare och spelberoende i det obehag de angav att de upplevde när de hade 
spelat och det största belopp de hade rapporterat att de hade förlorat under ett 
tillfälle. Spelberoende och problemspelare hade oftare föräldrar som hade haft 
spelproblem än spelare utan spelproblem.  
 
Problemspelare och spelberoende hade med större sannolikhet än personer utan 
spelproblem tillbringat sex eller flera timmar på nätspel vid ett samma tillfälle. 
Problemspelare och spelberoende satsade mer pengar på spel än de som inte hade 
spelproblem och de hade med större sannolikhet förlorat 1 000 kronor eller mer 
under ett speltillfälle.  
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4.3. Kön och nätspel/spelberoende 

4.3.1. Kön och demografiska skillnader  

Av Tabell 3:8 framgår skillnaderna för ålder, civilstånd, utbildning samt inkomst 
mellan män och kvinnor som hade angett att de hade spelat på nätet. Av Tabell 3:8 
framgår även det totala antalet för respektive undergrupp samt signifikanser. 
Procentandelarna för respektive undergrupp beräknades genom att dividera antalet 
från respektive könstillhörighet och demografiska karaktäristiska med det totala 
antalet för varje kolumn.  
 
Tabell 3:8 Demografisk jämförelse mellan män och kvinnor som har deltagit i nätspel 
 
  Män (n=195) Kvinnor (n=57) Total 

(n=252) 
Sig. 

Ålder (n)                  (%) (n)             (%) (n)  
 18-25 år 144              74 %             29             51 % 173 *** 
 26-35 år 46              24 % 21             37 % 67 *** 
 36-45 år 4                    2,1 % 5                  8,8 % 9 n.s 
 46-55 år 1                    0,5 % 2                  3,5 % 3 n.s 
 > 56 år 0  0  0 n.s 
Civilstånd 
 Ensamstående 89                46 % 7   12 % 96 *** 
 Gift/Sambo 66                34 % 45                  79 % 111 *** 
 Särbo 24                12 % 4                      7,0 % 28 ** 
 Kombo 9                    4,6 % 1                    1,8 % 10 * 
 Bor hemma hos 

föräldrar 
7                    3,6 % 0  7 * 

Utbildning 
 Arena 3                    1,5 % 0  3 n.s 
 Ekonomi 59               30 % 10             18 % 69 *** 
 Ingenjör 53                27 % 11             19 % 64 ** 
 Hälsa/Vård 4                    2,5 % 9               16 % 13 * 
 Lärare 7                    3,6 % 5                  8,8 % 12 * 
Utbildning 
 Media 6                    3,1 % 1                    1,8 % 7 n.s 
 Musik & Dans 1                    0,5 % 0  1 n.s 
 Samhälls/Beteende 15                   7,7 % 13             23 % 28 ** 
 Övriga tekniska 

utb. 
19                   9,7 % 1                   1,8 % 20 ** 

 Datateknik 10                   5,1 % 1                   1,8 % 11 n.s 
 Övriga 

Universitetsutb. 
16                   8,2 % 5                   8,8 % 21 ** 

Inkomst (n=203) (n=61)   
 Arbete 34                17 % 8               13 % 42 n.s 
 Studielån 142                  70 % 46             75 % 188 n.s 
 Spel 17                   8,4 % 2                   3,3 % 19 ** 
 Annat  10                   4,9 % 5                   8,2 % 15 n.s 
Pearson Chi-square * p<.05 **p<.01 *** p<.001, n.s.=ej signifikant   
 
Signifikanta skillnader mellan könen erhölls för ”Ålder: 18-25”, χ2 (2, 444) = 57,7, 
p<.001., ”Ålder: 26-35”, χ2 (2, 173) = 15,7, p<.001., ”Civilstånd: ensamstående”, χ2 (2, 
243) = 34,4, p<.001., ”Civilstånd: Gift/Sambo”, χ2 (2, 320) = 31,8, p<.001. 
”Civilstånd: Särbo”, χ2 (2, 65) = 12,1, p<.01., ”Civilstånd: Kombo”, χ2 (1, 26) = 4,35, 
p<.05., “Civilstånd: Bor hemma hos föräldrar”, χ2 (2, 21) = 6,0, p<.05., ”Utbildning: 
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ekonom”, χ2 (2, 138) = 33,2, p<.001., ”Utbildning Ingenjör”, χ2 (2, 188) = 11,8, 
p<.01., ”Utbildning: Hälsa”, χ2 (2, 58) = 7,6, p<.05., ”Utbildning: Lärare”, χ2 (1, 33) 
= 4,7, p<.05., ”Utbildning: Samhälle/beteende”, χ2 (1, 93) = 8,3, p<.01., ”Utbildning: 
Övrig teknisk utbildning”, χ2 (2, 47) = 9,6, p<.01., ”Utbildning: Övrig 
universitetsutbildning”, χ2 (2, 42) = 9,9, p<.01. samt ”Inkomst: Spel”, χ2 (1, 67) = 8,2, 
p<.01. 
 
Det fanns signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i samtliga kategorier, det 
vill säga ålder, civilstånd, utbildning och inkomst. När det gäller åldersgrupper 
erhölls signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i 1: a och 2: a åldersgrupperna 
när det gäller deltagande i nätspel. Män tenderade att befinna sig i åldersgrupp 1, och 
kvinnor i antingen åldersgrupp 1 eller 2. Tabellen visar även att männen var 
signifikant mer ofta ensamstående och utbildade sig till ekonom eller ingenjör medan 
kvinnorna mer troligt var gifta/sambo och utbildade sig inom samhälls-
/beteendevetenskap. Både män och kvinnor tenderade att ha studielån som 
huvudsaklig inkomst även om detta inte var signifikant. En minoritet av männen och 
kvinnorna hade spel som inkomst.  

4.3.2. Kön och nätspel  

I Figur 2 visas skillnader i vilket, eller vilka, nätspelsformer som männen respektive 
kvinnorna föredrog att delta i.  
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Figur 2: Skillnader bland män och kvinnor i spelformer som föredras  
 
Männen föredrog poker (kasinospel) (n=141, 72,3 %) och matchspel 
(sporthändelsespel) (n=124, 63,6 %), medan kvinnorna helst satsade pengar på 
skraplotter (lotterispel) (n=35, 61,4 %).   

4.3.3. Kön och spelutgifter  

Tabell 3:9 tydliggör skillnaderna för nätspelsutgifter i medeltal kronor för män och 
kvinnor gällande de tre typerna av nätspelskategorier; sporthändelsespel, kasinospel 
och lotterispel. Av Tabellen 3:9 framgår även signifikanser. Andelarna för respektive 
nätspelskategori har tagits fram genom att ett medeltal för varje kategori beräknats. 
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Tabell 3:9 Skillnader i medeltal kronor emellan män och kvinnor gällande nätspelutgifter för varje 
speltillfälle  
 
 Nätspelskategori Män (n=195)  

i medeltal kronor 
Kvinnor (n=57)  
i medeltal kronor 

Sig. 

Sporthändelsespel 147  327  n.s 
Kasinospel 552  366  n.s 
Lotterispel 41  66  * 
Anova * p<.05 **p<.01 *** p<.001, n.s.=ej signifikant   
 
En signifikant skillnad mellan könen erhölls för ”Lotterispel: Man”, χ2 (1, 195) = 31,6, 
p<.05. respektive ”Lotterispel: Kvinna”, χ2 (1, 57) = 83,9, p<.05.  Kvinnorna satsade 
mer pengar än männen på lotterispel.   

4.3.4. Kön och aspekter av spelproblem  

Av Tabell 3:10 framgår skillnader mellan män och kvinnor på de enskilda frågorna 
baserade på SOGS-R för dem som svarat positivt, dvs. ofta eller alltid liksom 
eventuella signifikanser. Procentandelarna för var och en av uppgifterna baserade på 
SOGS-R och könstillhörighet beräknades genom att dividera antalet positiva svar 
från varje enskild uppgift med totala antalet män respektive kvinnor.    
 
Tabell 3:10 Skillnader i positiva svar (ofta/alltid) mellan män och kvinnor när det gäller spelproblem 
baserade på uppgifterna i SOGS-R  
       
Uppgifter baserade på SOGS-R Man 

(n=195) 
Kvinna 
(n=57) 

Sig. 

1. Gå tillbaka en annan dag för att vinna tillbaka pengar 22 % 7,0 % ** 
2. Påstå sig ha vunnit fast man i verkligheten förlorat 1,5 % 3,5 % n.s 
3. Spelat mer än avsett 6,2 % 7,0 % n.s 
4. Blivit kritiserad för sitt spelande 6,2 % 1,8 % n.s 
5. Känt sig skyldig för sitt spelande 3,1 % 0 n.s 
6. Ville sluta men kände sig inte kunna 0,5 % 0 n.s 
7. Spelat i smyg för viktiga personer i omgivningen 4,1 % 0 n.s 
8. Avstått från att träffa vänner eller delta i aktiviteter för att nätspela 3,1 % 3,5 % n.s 
9. Spelat som undanflykt för annat 20 % 8,8 % * 
10. Lånat pengar för att kunna spela på nätet 0,5 % 1,8 % n.s 
11. Känt sig nervös eller orolig över sitt spelande 9,2 % 1,8 % * 
12. Tänker ofta på nätspel 22 %     3,5 %  *** 
13. Känt sig rastlös eller irriterad vid försök att dra ner/sluta spela  4,1 % 1,8 % n.s 
14. Spelat för att glömma problem 2,6 % 1,8 % n.s 
15. Ljugit för att dölja sanningen av hur mycket som spelats 2,1 % 1,8 % n.s 
16. Försökt kontrollera spelandet 1,5 % 1,8 % n.s 
17. Begått illegal handling för att finansiering av spelandet 1,0 % 3,5 % n.s 
18. Riskerat relationer eller arbete på grund av spelandet 1,0 % 0 n.s 
19. Sökt hjälp till följd av spelvanorna 1,5 % 1,8 % n.s 
20. Upplevt spel som påfrestande 2,1 % 1,7 % n.s 
Pearson Chi-square * p<.05 **p<.01 *** p<.001, n.s.=ej signifikant   
 
Signifikanta skillnader i positiva svar mellan män och kvinnor erhölls för ”1” – Gå 
tillbaka en annan dag för att vinna tillbaka pengar, χ2 (1, 253) = 6,8, p<.01., ”9” – 
Spelat som undanflykt för annat, χ2 (1, 253) = 4,0, p<.05., ”11” – Känt sig nervös 
eller orolig över sitt spelande, χ2 (1, 253) = 3,6, p<.05. samt för ”12” – Tänker ofta på 
nätspel, χ2 (1, 253) = 10,2, p<.001. Män tänkte mer på nätspel, återvände en annan 
dag för att vinna tillbaka det de förlorat, spelade som undanflykt för annat och 
upplevde nervositet eller oro över spelandet.  
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4.3.5. Kön och nätspel/spelproblem 

Av tabell 3:11 framgår skillnaderna mellan män och kvinnor med spelproblem för 
olika former av nätspel. Procentandelarna beräknades genom att dividera antalet 
män och antalet kvinnor inom respektive spelform med det totala antalet män och 
kvinnor som hade spelproblem.  
 
Tabell 3:11 Jämförelse mellan kvinnor och män med spelproblem gällande olika spelformer 
 
Spelform Män med spelproblem 

(n=28) 
Kvinnor med spelproblem 
(n=4) 

 (n) (%) (n) (%) 
Poker 22 79 % 4 100 % 
Matchspel 14 50 % 3 75 % 
Skraplotter 8 29 % 3 75 % 
Lotto 3 11 % 1 20 % 
Hästspel 3 11 % 2  50 % 
Black Jack 9 32 % 2 50 % 
Joker 3 11 % 1 20 % 
Keno 3 11 % 2 50 % 
Spelautomater 3 11 % 1 20 % 
Bingo 3 11 % 1            20 % 
Roulett 5 18 % 1 20 % 
Greyhound 1 3,6 % 2  50 % 

 
Signifikanta skillnader mellan kvinnor och män erhölls för ”Största belopp förlorat 
under ett tillfälle”, χ2 (2, 246) = 21,1, p<.001.,”Tid vanligen ägnad åt nätspel”, χ2 (4, 
253) = 40,6, p<.001., ”Känslor i samband med spel”, χ2 (4, 253) = 9,8, p<.05. samt 
för ”Vanliga skäl till spelande”, χ2 (4, 253) = 25,6, p<.001. Kvinnor med spelproblem 
satsade oftare än män med spelproblem pengar på poker, skraplotter, hästspel 
(sporthändelsespel), Keno (lotterispel) samt Greyhound.  



 

24 

5.    Diskussion 

 
Syftet med examensarbetet var att med hjälp av en webbenkät undersöka 
förekomsten av programstudenters nätspelsvanor och omfattningen av 
spelrelaterade problem vid Luleå tekniska universitet. Diskussionen är liksom 
resultatet redovisat i tre teman: Nätspel, Spelrelaterade problem samt Kön och 
nätspel/spelberoende. Utöver dessa teman diskuteras även metod och kritik mot 
arbetet i sig. Följande frågeställningar har legat i fokus: Hur ser 
programstudenternas deltagande ut när det gäller nätspel respektive spelutgifter? 
Hur ser omfattningen ut när det gäller problemspelare respektive troligt 
spelberoende/patologiska spelare? Föreligger spelinvolverande och demografiska 
skillnader vad gäller spelare utan problem, problemspelare och troligt 
spelberoende/patologiska spelare? Föreligger spelinvolverande och demografiska 
skillnader vad gäller kön?  
 

5.1. Nätspel  

5.1.1. Speldeltagande  

 
Av de 675 svarande hade 252 (37,3%) satsat pengar på nätspel. I en tidigare studie av 
Ladd & Petry (2002) rapporterades nätspelande av 8,1% av deltagarna, vilket tyder 
på ett betydligt högre deltagande i nätspel i det föreliggande arbetet.  
 
När det gällde sporthändelsespel föredrog majoriteten matchspel, vid kasinospel 
poker och vid lotterispel angav mer än hälften skraplotter som favoritspel. Av det 
sammanlagda resultatet framgår att ca ¼ av respondenterna i huvudsak föredrog 
poker och ca ¼ matchspel (stryktips, måltips, oddset etc.).  
 
Spelmarknaden på Internet har genomgått stora förändringar de senaste åren och 
indikationer visar på ett ökat spelintresse. Ovanstående resultat är därmed inte 
förvånande med tanke på alla indikationer om att nätpoker har ökat explosionsartat. 
Att många lockas till just nätpoker beror sannolikt på att det är ett snabbt spel, 
lättillgängligt, insatserna är obegränsade samt att eventuell vinst utbetalas direkt. I 
dagsläget har de flesta tillgång till dator antingen genom skolan, arbetet eller i 
hemmet och nya varierande spelformer, som exempelvis matchspel, erbjuds ständigt 
med utbud som gör att varje individ kan hitta något spel som intresserar. Matchspel 
innefattar flertalet idrotter, vilket gör att de spelande lätt kan hitta någon typ de 
föredrar. Detta kan vara bidragande orsak till det stora intresset. 

5.1.2. Spelutgifter  

 
Det finns en fundamental osäkerhet om vad människor menar med sina 
uppskattningar av hur mycket pengar de lägger ner på olika spel (Rönnberg m.fl., 
1999). Det är alltså fråga om vilken betydelse den sociala acceptansen av olika slag av 
nätspel kan ha i rapporteringen om spelutgifter.  
 



 

25 

När det gäller uppskattningen av respondenternas ungefärligt satsade summa vid 
varje speltillfälle för respektive spelkategori, visades att kasinospel är det spel som 
det satsas mest på i medeltal kronor och Lotterispel den kategori som det satsades 
minst på. Kort kan sammanfattas att sporthändelsespel och kasinospel generellt är de 
spel som det satsas mest pengar på. Eftersom poker och matchspel ingår i nämnda 
spel är det inte förvånansvärt att det är de spelen som det satsas mest pengar på.  
 

5.2. Spelrelaterade problem 

5.2.1. Omfattningen   

 
Omfattningen av problemspelande respondenter har i föreliggande arbete beräknats 
till ca 3,7%. Dessa ägnar troligtvis mycket tid åt sitt spelande och kan ha vissa 
problem med sitt spelande. Spelandet kan inkräkta negativt på deras liv samt de 
personer som står dem nära. De kan må ofta dåligt på grund av sitt spelande och kan 
känna irritation, ångest, oro, skuld, skam etc. (Nilsson, 2002). När det gäller den 
uppskattade omfattningen om cirka 0,8% som troligen är spelberoende/patologiska 
spelare i detta arbete ägnar de sannolikt all sin vakna tid och alla sina pengar på spel.  
 
Det kognitiva beteendeperspektivet framhåller att förutom de ekonomiska bekymmer 
som drabbar den spelberoende finns även andra negativa effekter (Ladouceur m.fl., 
2003). Den spelberoende kan bli avskedad från sitt arbete, vara med om att 
förhållanden spricker, vänner som tar avstånd från dem etc. De som troligen är 
spelberoende/patologiskt spelande i föreliggande arbete har med hänsyn till 
ovanstående teori förmodligen svårigheter med att sköta sina studier eftersom spel är 
det enda som finns i deras tankar. Flera av dessa har troligtvis även depressioner och 
upplever stress och oro. Enligt kognitiva beteendeteoretiker blir situationen bara 
värre och värre och gradvis utom all kontroll och beroendet av att spela blir därmed 
totalt (Ladouceur m.fl., 2003). 
 
Dessa respondenter angav till största delen att de ofta tänker på nätspel, spelar som 
undanflykt samt återvänder en annan dag för att vinna tillbaka pengar. I det 
kognitiva beteendeperspektivet menas att spelare spelar för att fly från det vardagliga 
livet på grund av att de känner sig oroliga och oförmögna att hantera stress, olika 
konflikter eller personliga problem (Walker, 1992). Pengar är centralt och hasardspel 
underhålls genom irrationellt tänkande och missuppfattning om 
resultaten/slutsatserna och deras orsaker, vilket leder spelaren förväntar sig att 
vinna. 

5.2.2. Demografiska skillnader  

 
Information om demografiska karakteristiska hos de spelberoende är en viktig 
grundläggande kunskap för att kunna förstå skillnaderna mellan spelare med 
problem och de som inte har problem (Rönnberg m.fl., 2000). De som troligen är 
patologiska spelande vid LTU skiljde sig inte demografiskt från spelare utan problem 
förutom vad gäller spel som inkomst. Spelandet är med större sannolikhet en 
inkomstkälla för spelare med spelproblem och de som troligen är patologiska spelare 
än för spelare utan problem. Även om det i detta arbete inte gick att statistiskt 
säkerställa signifikanta skillnader gällande den demografiska informationen kunde 
vissa tendenser urskiljas.  
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Nätspelare rapporteras att troligtvis vara yngre (Ladd & Petry, 2002), och enligt 
Mitka (2001), befinner sig unga människor i  riskzonen för spelproblem. Då studier 
visar på att nätspel är mer vanligt förekommande bland yngre och att de också löper 
större risk för problemspel styrker det föreliggande arbetets resultat.  
 
Det är flest män i åldrarna 18-25 som svarat att de har satsat pengar på nätspel. 
Enligt Walker (1992), är det inte helt oväntat att en person som är ung och singel 
associeras med involvering i spel. Att de troliga patologiska spelarna som i detta 
arbete mest troligt är gifta/sambo förefaller dock med beaktande av ovanstående 
resonemang aningen förvånande. 

5.2.3. Deltagande för olika typer av nätspel 

 
Ett annat sätt att förstå relationen mellan spelande och spelproblemrelaterade 
aktiviteter är att undersöka frekvensen av spelproblem hos individer som har deltagit 
i olika slags spel. Den fråga som oftast ställs om förhållandet mellan spel och 
problemspelande är: ”Vilka slags spel ökar sannolikt antalet spelberoende?” De 
snabba spelen som ligger i topp när det gäller beroendeframkallande spel är 
automater, kasinospel som roulett och snabblotter som Keno och skraplotter. Dessa 
spel ger snabb feedback med avseende på vinster och förluster. Skicklighetsspelen 
som kortspel (poker och black jack) och spel med hästar, tips och oddset kräver 
istället engagemang, intresse och tid för planering och analys (Nilsson, 2002). 
 
Resultaten visade att poker (kasinospel) är det nätspel som problemspelare och 
troligt spelberoende/patologiska spelare med större sannolikhet deltar i även om det 
i detta arbete inte är statistiskt säkerställt. Att programstudenter med spelproblem 
spelar nätpoker verkar inte uppseendeväckande med hänsyn till ovanstående 
resonemang om snabba spel som mer beroendeframkallande. Överdrivet spelande är 
nästan alltid associerat med spel som tillåter snabba och upprepande satsningar i en 
enda omgång som t.ex. automatspel och kasinospel (Walker, 1992). Ju kortare tiden 
är mellan insats och resultat av spelet desto större anses risken för att hamna i 
spelberoende vara (Nilsson, 2002). 

5.2.4. Andra signifikanta skillnader mellan spelklassificeringarna 

 
Utöver demografiska karakteristika och spelengagemang finns det andra viktiga 
skillnader mellan spelare utan problem, problemspelare och spelberoende/troliga 
patologiska spelare. Dessa skillnader inkluderar skillnader i de svarandes 
uppfattning om sitt involverande i spel, den tid de vanligen ägnar åt spelande och 
den största summa som de rapporterat sig ha förlorat under ett tillfälle.  
 
De tydligaste skillnaderna var att de som klassificerats som troliga 
spelberoende/patologiska spelare vanligare angav flykt som orsak till att de spelar, 
ägnar mer tid åt nätspel vid varje speltillfälle, upplever obehag vid speltillfällen samt 
angav större belopp förlorat under ett speltillfälle. Detta gällde även för 
problemspelarna generellt. Nilssons (2002) resonemang om att troliga patologiska 
spelare ägnar all sin vakna tid och alla pengar till spel styrker delvis ovanstående 
erhållna resultat. Kognitiva beteendeteoretiker menar att de som spelar upplever 
behovet av att fly från det vardagliga livet på grund av att de känner sig oroliga och 
oförmögna att hantera stress, konflikter eller personliga problem. Detta kan förklara 
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ovanstående resultat om att troliga spelberoende/patologiska spelare anger flykt som 
orsak till att de spelar.     
 
Troliga spelberoende/patologiska spelare och problemspelande hade också mer 
sannolikt föräldrar som hade haft spelproblem. Enligt Walker (1992) visar sig social 
inlärning vara en av de mest betydelsefulla processerna, vilket ger individen 
kapaciteten att spela och uppmuntran att ta del av det.  

5.3. Kön och nätspel/spelberoende 

5.3.1. Kön och demografiska skillnader  

 
Det fanns signifikanta olikheter mellan män och kvinnor vad gällde demografiska 
skillnader. Bland annat var det fler män än kvinnor som hade deltagit i nätspel i den 
första ålderskategorin, medan det motsatta gällde i andra ålderskategorin. I en 
tidigare studie visade resultaten att kvinnor var mer benägna att spela på Internet än 
män (6,3% vs. 4,9%), dock var skillnaden inte statistisk signifikant (Griffiths & Parke, 
2002), vilket gällde för den andra ålderskategorin i föreliggande arbete.  
 
Intressant var att kvinnor som nätspelar oftare tenderade att vara gift/sambo. Enligt 
Griffiths & Parke (2002) var skilda eller änkor mer troliga att rapportera nätspel i 
jämförelse med dem som var gifta (10,9% vs. 4,9%).  
 
Eftersom majoriteten av respondenterna var i åldrarna 18-25 är det inte direkt 
uppseendeväckande att två tredjedelar av männen och cirka hälften av kvinnorna 
hade deltagit i nätspel och inte heller att de hade studielån som inkomst eftersom 
respondenterna läste på heltid.  

5.3.2. Kön och nätspel  

 
Det var männen som föredrog att delta i poker och matchspel medan kvinnorna helst 
satsade pengar på skraplotter. Männens spelande är mer orienterat mot sportspel 
som tips och trav (Nilsson, 2002). Enligt Walker (1992) är män mer benägna att 
spela om pengar och ägna sig åt vadslagning än kvinnor.  

5.3.3. Kön och spelutgifter  

 
Av föreliggande arbete framgår att den största summa som hade satsats vid varje 
speltillfälle för spelkategorierna sporthändelsespel och kasinospel var högre än vad 
som är representativt för hela populationen liksom nätspelsutgifterna i medeltal 
kronor för män respektive kvinnor. Detta är dock inte statistiskt signifikant. 
Kvinnliga respondenter satsade mer pengar än män på lotterispel, vilket sannolikt 
bör hänga samman med att de i större utsträckning föredrog lotterispel.  

5.3.4. Kön och spelproblem  

 
Spelproblem i allmänhet tenderar att vara högre bland män än bland kvinnor även 
om denna skillnad inte är statistiskt säkerställd (Walker 1992). Enligt Walker (1992) 
har förekomst av problem och patologiskt spelande bland män befunnits vara 2-3 
gånger högre än bland kvinnor. 
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De positiva svaren på de enskilda uppgifterna baserade på SOGS-R skiljde sig åt 
mellan männen och kvinnorna. De manliga respondenterna hade svarat positivt i 
större utsträckning än de kvinnliga och de manliga återvände mer ofta en annan dag 
för att vinna tillbaka pengar, tänkte mer ofta på nätspel samt i större utsträckning 
spelade som undanflykt. Enligt de kognitiva beteendeteoretikerna associeras 
händelserna som inträffar under en spelomgång, vinster och förluster, med felaktiga 
tankar och därför återgår spelaren konstant till spelet för att ta igen det som 
förlorats, alltså bidra till det gradvis ökande spelandet (Nilsson, 2002). Kvinnliga 
respondenter rapporterade att de hade upplevt spel som påfrestande.   
 
Kvinnorna var mer benägna att satsa mindre pengar vid varje speltillfälle. Detta 
styrks av Nilsson (2002), som menar att män spelar för större belopp än kvinnor. 
Rönnberg m.fl. (2000) menar däremot att det numera är få skillnader mellan män 
och kvinnor i spelfrekvens och satsningar i pengar på spel, vilket till viss del motsäger 
det aktuella arbetets resultat. 
 

5.3.5. Kön och nätspel/spelproblem 

 
För att bestämma om det finns skillnader mellan de olika typerna av spel på så sätt 
att de skapar mer eller mindre problem är det värt att spegla speldeltagandet för 
problemspelande män och kvinnor. Kvinnor med spelproblem tenderade att 
engagera sig mest i nätspelsformer så som poker (kasinospel), matchspel 
(sporthändelsespel) och skraplotter (lotterispel) och i större utsträckning än män 
med spelproblem spela mer på hästar, Keno och Greyhound. Detta styrks till viss del 
av Nilsson (2002) som menar att kvinnliga spelberoende spelar mer bingo, köper 
snabblotter samt ägnar sig mer åt nummerspel än manliga. Manliga respondenter 
med spelproblem deltog helst i poker (kasinospel), matchspel (sporthändelsespel) 
och black jack (kasinospel). Detta är, enligt Nilsson (2002), spel som stimulerar en 
blandning av skicklighet och slump och som med större sannolikhet leder till 
spelproblem bland regelbundna spelare än andra former av spel.  

5.4. Slutsats  

De respondenter som inte hade satsat pengar på nätspel uppgick till 62,7% och de 
som nätspelade utan problem till 31,8 %. När det gäller omfattningen av 
spelrelaterade problem vid Luleå tekniska universitet uppskattas andelen 
problemspelare till 3,7% och som troligt spelberoende/patologiska spelare till 0,8% . 
På basis av dessa siffror beräknades att det fanns cirka 315 (3,7%) respondenter av de 
8 500 som kunde klassificeras som problemspelare. Vidare kan cirka 70 (0,8%) 
klassificeras som troliga spelberoende/patologiska spelare. Den typiske spelaren är 
en man 18-25 år, gift/sambo eller ensamstående, utbildar sig till ekonom eller 
ingenjör samt har studielån som inkomst. Han spelar mer regelbundet, återvänder 
för att vinna tillbaka pengar, tänker ofta på nätspel, spelar i större utsträckning som 
undanflykt och generellt för mer pengar än sin kvinnliga motsvarighet. Han är även 
den typiske problemspelaren och troliga spelberoende/patologiska spelaren som 
också sannolikt har föräldrar som haft spelproblem. Han upplever ofta oro över sitt 
spelande. Poker och matchspel är de nätspelsformer som spelare utan problem, 
problemspelare och troligt patologiska spelare föredrog mest.  
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5.5. Metoddiskussion  

5.5.1. Validitet 

 
Speciellt känsliga för validiteten är frågor som är oklart formulerade och ställda. 
Frågornas formulering kan oftast ha en avsevärd betydelse för de svar som ges och de 
uppskattningar som görs på grundval av svaren i survey-undersökningar (Rönnberg 
m.fl., 2000). Vidare kanske inte undersökningsdeltagarna vill avslöja vissa detaljer 
om sig själva (Svenning, 1999).  
 
Innehållsvaliditet 
Med innehållsvaliditet menas att testet innehåller frågor som täcker det område som 
avses att mäta. Är testets frågor relevanta och representativa har det en god 
innehållsvaliditet (Mabon, 2002). Den använda frågeguiden SOGS-R har befunnits 
ha god innehållsvaliditet, vilket torde innebära att det använda frågeformuläret kan 
förväntas ha relativt god innehållsvaliditet eftersom frågorna konstruerats utifrån, 
och i likhet med, SOGS-R.  
    
Begreppsvaliditet 
En annan form av validitet är begreppsvaliditet. Begreppsvaliditet grundas på hur väl 
instrumentet fungerar med hänsyn till beteenden som är förknippade med det som 
mäts med instrumentet, trots att sådana beteenden inte inkluderas i instrumentet 
(Rönnberg m.fl., 2000).  
 
I detta arbete fastställs denna validitet  genom att undersöka skillnaderna mellan 
författarnas klassificerade grupper med tanke på de beteenden som är förknippade 
med spelproblem, men inte ingår i skalan för mätning. Skillnader i mått som har 
samband med spelproblem, t.ex. tid som ägnats åt spel vid varje speltillfälle, största 
totalbeloppet förlorat vid ett speltillfälle, skillnader medelutgifter på spel, och 
föräldrars spelproblem. Detta  validerar värdet i de teorier och begrepp mätningen av 
spelproblem byggs på. Tabell 3:7 visar på resultaten av våra försök att fastställa 
begreppsvaliditeten på omnämnda sätt.  
    
Intern validitet 
Den interna validiteten är situationsbunden och gäller huruvida de slutsatser som 
dragits är trovärdiga eller ej (Söderportgymnasiet, 2005). Ett flertal faktorer kan ses 
som ett hot mot den interna validiteten; omgivningen i vilken respondenterna befann 
sig i vid besvarandet av webbenkäten, dvs. stressig miljö och grupptryck, 
respondentens sinnesstämning, tidpunkt för utförandet och attityd gentemot ämnet. 
Respondenterna var även tvungna att förstå det svenska språket eftersom enkäten 
var utformad på svenska.  
 
Vidare kan de som spelar mycket, eller de som har problem med spel, i större 
utsträckning antas genomföra frågeformuläret eftersom de kanske uppmärksammar 
den på ett annat sätt än de som spelar mindre. Ett ytterligare hot mot den interna 
validiteten kan vara den omgjorda klassificeringen av spelproblem enligt poängen på 
SOGS-R. Det går inte heller att vara säker på om enkäterna besvarades ärligt och 
endast en gång av varje respondent, men det antas att undersökningsgruppen 
svarade utifrån sin situation och förhoppningsvis endast en gång.  
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Extern Validitet 
Extern validitet handlar om hur erhållna slutsatser går att generalisera även till 
andra situationer (Sandberg, 2002). Frågan är om resultaten i detta arbete hade 
blivit desamma om en annan undersökningsgrupp hade besvarat webbenkäten? 
Kriterierna för att delta var att respondenterna var programstudenter vid LTU. Det 
systematiska urvalet som gjorts innebar att vissa personer hade högre sannolikhet än 
andra att komma med i studien. En person som hade fått uppmaning via e-post hade 
större chans att komma med i samplet än en person som inte hade fått det. Ett 
slumpurval hade gett alla individer samma chans att komma med och därmed göra 
urvalet statistiskt representativt. 
 
Vidare hade de som i tidigt stadium besökt portalen lättare att upptäcka enkäten i 
och med att presentationen av den låg inom direkt synhåll. Med tiden förflyttades 
presentationen längre ned på sidan och placerades slutligen utom direkt synhåll. Den 
tid som enkäten fanns placerad på portalen, antalet respondenter samt det valfria 
deltagandet är övriga externa faktorer som kan ha påverkat validiteten. 
 

5.5.2. Reliabilitet 

 
Reliabilitet innebär att resultaten ska vara tillförlitliga, det vill säga fria från 
slumpmässiga fel (Rönnberg m.fl., 2000). Två undersökningar med samma syfte och 
med samma metod ska ge samma resultat om ingenting annat har förändrats. Detta 
kan fastställas genom att undersöka den interna konsistensen eller homogeniteten i 
instrumentets olika frågor, vilket innebär att analysera hur bra ett antal frågor mäter 
samma sak (Rönnberg m.fl., 2000). I detta arbete var detta den enda 
reliabilitetsbestämningsmetod som var möjlig att vidta. Frågeformuläret består av 18 
frågor, vilka fastställer kognitioner och beteenden som har anknytning till attityder 
gällande nätspelande. Reliabiliteten av summorna för kognitions- och 
beteendevariablerna var 0,79 mätt med Cronbachs Alpha, vilket är tillfredsställande. 
När det gäller prevalens av spelproblem går det att grovt förvänta sig reliabiliteter 
från 0,70 och uppåt (Rönnberg m.fl., 2000).  

5.6. Kritisk granskning av arbetet 

Denna studie har en kvantitativ inriktning och grundar sig på enkäter. En 
intervjuundersökning som komplement till detta kunde ha skapat ett bättre underlag. 
Hade webbenkäten legat på portalen under en längre tidsperiod hade sannolikt fler 
deltagit i undersökningen, vilket hade bidragit till högre validitet.  
 
Eftersom det inte var möjligt att bifoga webbenkäten personligen till 
programstudenterna och därmed precisera antalet som kunnat ta del av enkäten är 
det dessvärre svårt att diskutera bortfallet, vilket hade varit att föredra.  
 
Vad gäller frågeformuläret hade svarsalternativen på de SOGS-R-baserade frågorna, 
dvs. de 20 frågorna om kognition och beteende, kunnat innehålla ett ytterligare 
svarsalternativ likt det i SOGS-R guiden ”vet ej/minns ej”. Ett annat alternativ hade 
varit att ha en intervallskala där enkätsvaren definieras från 1 till 10, där 1=Stämmer 
mycket dåligt och 10=Stämmer mycket bra, dvs. en skala med fler alternativ och på 
så sätt mer precist resultat.  
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Vad gäller ålderskategoriseringen hade det med facit i hand varit mer lämpligt om 
respondenterna via fritextsvar angett sin ålder. På så sätt hade författarna kunna 
beakta och redogöra för frågorna 29 och 31, något som dessvärre inte varit möjligt. 
När det gäller frågan om civilstånd begränsades svarsalternativen till fem, något som 
kunde förväntas ha gjorts annorlunda med exempelvis ett fritextsvar som 
svarsalternativ med tanke på att de förbestämda alternativen kanske inte passar alla.  
 
Spelkategoriseringen i webbenkäten baserades delvis på rapporten ”Spel och 
spelberoende i Sverige” – rapport nr 3 i Folkhälsoinstitutet serie om spel och 
spelberoende och delvis på indikationer om vilka spel som är vanligt förekommande 
på nätet. Hade tidsramen varit mer omfattande hade en annan spelkategorisering 
kunnat utkristalliseras och klassificeringen gjorts i form av en skala med 
ändpunkterna skicklighet-slump. En annan indelning när det gäller enkätens frågor 
om vilket eller vilka spelformer som respondenten föredrar, hade möjligtvis kunna 
omformuleras till vilket spel som föredras, detta för att få ett mer konkret och tydligt 
resultat.  

5.6.1. Forskningsetiska övervägande  

 
Webbenkäten fanns tillgänglig på studentportalen och det var på eget initiativ och 
intresse dessa personer besvarade enkäten (Bilaga B). På så sätt gick det inte att 
identifiera respondenterna och deras anonymitet skyddades. 

5.6.2. Framtida forskning 

 
Författarna upplever att forskning om spelets inverkan på individen är begränsad. 
Mycket tyder på att dagens nätspel med sin tillgänglighet har en negativ och kanske 
en beroendeframkallande inverkan. På grund av detta menar författarna att ämnet 
bör ges mer uppmärksamhet. Staten och media har en betydande roll och bör ta sitt 
ansvar i fråga om reklam och marknadsföring, men även samhället i stort har ett 
ansvar att informera ungdomar om vilka risker som finns. 
 
Förslag till framtida forskning är att undersöka om spelproblem på skolan har ökat i 
takt med  fler och nya Internetspel. Det skulle även vara intressant att undersöka en 
annan grupp individer, t.ex. gymnasieelever.  
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Bilaga A 
 
HEJSAN PROGRAMSTUDENT! 
 
De flesta av oss har väl vid något tillfälle satsat pengar på någon form av spel?! I och 
med Internets framfart har tillgängligheten ökat och pengar kan satsas bara du har 
tillgång till Internet. 
 
Vi är två studenter som skriver c-uppsats inom psykologi. Studien syftar till att 
undersöka nätspelsvanorna bland programstudenter vid LTU. Visst vill du hjälpa oss 
med denna studie?! Du behöver endast avsätta ca 1-10 min, varierar beroende på 
valda svar. Gå in på portalen så finner du enkäten där. 
 
Tack på förhand 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Frida och Anna 
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Bilaga B: Webbenkät 
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Om enkäten 

Inledningsvis sker en genomgång av olika typer av nätspel. 
För de spel du provat på ställs några följdfrågor. Vi ber dig 
gå igenom samtliga spelformer för att inte glömma något. 
Det gäller även om du endast satsar eller har satsat pengar 
på nätspel vid något enstakat tillfälle. 

 
 

 

 

   

 

* 1. Jag är:  

 
 

 
Kvinna 

 
Man 

 
  

 
 

 

   

 

* 2. Min ålder:  

 
 

 
18-25 år 

 
26-35 år 

 
36-45 år 

 
46-55 år 

 
>56 år 

 
  

 
 

 

   

 

* 3. Min utbildning:  
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* 4. Har du någon gång satsat pengar på spel på Internet?  

 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Vet ej/Minns ej 

 
  

 
 

 

   

 

 

* 5. Har Du någon gång satsat pengar på sporthändelser som hästspel, Greyhound, matchspel?  

 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Vet ej/Minns ej 

 
  

 
 

 

   

 

 

* 6. Hur ofta satsar Du pengar på denna typ av nätspel?  

 
 

 
Varje dag  

 
1-3 ggr/veckan 

 
1-3 ggr/mån 

 
Annat: 
 

 
  

 
 

 

   

 

7. Vilket eller vilka av följande sporthändelsespel föredrar Du?  

 
 

 
Hästspel 

 
Greyhound  
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Matchspel (Stryktips, måltips, oddset etc.) 

 
 

 
 

   

 

* 8. Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du satsar totalt varje gång på något av de sporthändelsespel på 
Internet vi talat om? (Ange beloppet med siffertal i rutan)  

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

   

 

 

* 9. Har Du någon gång satsat pengar på kasinospel på Internet som poker, black jack, roulett eller spelautomater?  

 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Vet ej/Minns ej 

 
  

 
 

 

   

 

 

* 10. Hur ofta satsar du pengar på denna typ av nätspel?  

 
 

 
Varje dag 

 
1-3 ggr/veckan  

 
1-3 ggr/mån 

 
Annat: 
 

 
  

 
 

 

   

 

11. Vilket eller vilka av följande kasinospel föredrar Du? Flera alternativ får anges  

 
 

 
Poker 

 
Black Jack  

 
Roulett 

 
Spelautomater 
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* 12. Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du satsar totalt varje gång på något av de kasinospel på Internet 
vi talat om? (Ange beloppet med siffertal i rutan)  

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

   

 

 

* 13. Har Du någon gång satsat pengar på lotterispel på Internet som Keno, lotto, joker, skraplotter, bingo?  

 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Vet ej/Minns ej 

 
  

 
 

 

   

 

 

* 14. Hur ofta satsar du pengar på denna typ av nätspel?  

 
 

 
Varje dag  

 
1-3 ggr/veckan 

 
1-3 ggr/mån 

 
Annat: 
 

 
  

 
 

 

   

 

15. Vilket eller vilka av följande lotterispel föredrar Du? Flera alternativ får anges  

 
 

 
Keno 

 
Lotto 

 
Joker 

 
Skraplotter(Tia, triss etc.) 

 
Bingo 

 
 

 
 

 

   

 

* 16. Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du satsar totalt varje gång på något av de lotterispel på Internet vi 
talat om? (Ange beloppet med siffertal i rutan)  
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* 17. När Du ägnar dig åt nätspel, hur länge brukar du då ungefär engagera dig i det per gång?  

 
 

 
< 1 h/gång  

 
1-2 h/gång  

 
3-5 h/gång 

 
6-12 h/gång 

 
olika från gång till gång 

 
  

 
 

 

   

 

* 18. Oavsett spelform eller spel, hur stor är den största summa pengar Du förlorat under en dags spelande?(Ange 
summan med siffertal i rutan)  

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

   

 

 

 

 
Följande frågor utgör en del av en standardiserad skala som används för att bedöma människors förhållande till olika 
spel i Sverige och utomlands. Det finns inga rätta eller felaktiga svar på frågorna utan vi är enbart intresserade av Dina 
upplevelser. Var snäll att besvara frågorna så ärligt som möjligt.  

 
 

 

   

 

* 19. Om Du förlorat på spel, har det någon gång hänt att Du då återvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaks det 
Du förlorat?  

 
 

 
Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Alltid 

 
  

 
 

 

   
 * 20. Har Du någon gång låtit andra förstå att Du vunnit pengar på nätspel fast Du i verkligheten förlorat?   
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Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Alltid 

 
  

 
 

   

 

* 21. Har Du någon gång spelat för mer pengar än Du tänkt Dig?  

 
 

 
Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Alltid 

 
  

 
 

 

   

 

* 22. Har Du någon gång blivit kritiserad på grund av att Du spelat (på Internet)?  

 
 

 
Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Alltid 

 
  

 
 

 

   

 

* 23. Har Du någon gång haft skuldkänslor på grund av Dina spelvanor?  

 
 

 
Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Aldrig 

 
  

 
 

 

   

 

* 24. Har Du någon gång känt det som om Du skulle vilja sluta spela men inte trott dig klara det?  
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Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Alltid 

 
  

 
 

   

 

* 25. Har Du någon gång spelat på Internet i smyg (för din familj, viktiga personer i ditt liv)?  

 
 

 
Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Alltid 

 
  

 
 

 

 

 
 
 

 

 

* 26. Har Du någon gång avstått från att träffa vänner eller delta i aktiviteter för att istället sitta och spela på Internet?  

 
 

 
Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Alltid 

 
  

 
 

 

   

 

* 27. När spelar Du i allmänhet, på fritiden eller som undanflykt då Du egentligen skulle ha gjort något annat?  

 
 

 
Alltid på fritiden 

 
Sällan på tid då du borde gjort annat 

 
Ibland på tid då du borde gjort annat 

 
Ofta på tid då du egentligen borde gjort annat 

 
I stort sett alltid  

 
  

 
 

 

   

 

* 28. Har Du någon gång lånat pengar för att kunna spela på Internet utan att betala tillbaka?  

 
 

 



 

43 

 
Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Alltid 

 
  

 
 

   

 

* 29. Hur gammal var Du första gången som Du satsade pengar på nätspel (spel på Internet)? (Ange ålder med 
siffertal i rutan)  

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 

 

* 30. Har spelandet någon gång gjort Dig nervös eller orolig?  

 
 

 
Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Alltid 

 
  

 
 

 

   

 

31. Om ibland, ofta eller alltid, Hur gammal var Du när du kände så första gången? (Ange ålder med siffertal i rutan)  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

* 32. Har någon av Dina föräldrar, enligt Din uppfattning, haft spelproblem?  

 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Vet ej/Minns ej 
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* 33. Hur ofta tänker Du på nätspel?  

 
 

 
Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Alltid 

 
  

 
 

 

   

 

* 34. Har Du någon gång känt Dig rastlös eller irriterad om Du försökt dra ned på spelandet eller avhållit Dig från att 
spela?  

 
 

 
Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Alltid 

 
  

 
 

 

   

 

* 35. Har Du någon gång spelat som ett sätt att komma ifrån eller glömma problem av olika slag?  

 
 

 
Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Alltid 

 
  

 
 

 

   

 

* 36. Har Du någon gång ljugit för Din familj eller andra, när frågan kommit på tal, för att dölja sanningen om hur 
mycket Du spelar?  

 
 

 
Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Alltid 
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* 37. Har Du någon gång gjort upprepade försök att kontrollera, dra ned på ditt spelande eller försökt sluta helt?  

 
 

 
Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Alltid 

 
  

 
 

 

   

 

* 38. Har Du någon gång tvingats begå någon olaglig handling för att kunna finansiera Ditt spelande eller för att kunna 
betala tillbaka Dina spelskulder?  

 
 

 
Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Alltid 

 
  

 
 

 

   

 

* 39. Har Du någon gång riskerat att mista eller gått miste om en viktig relation eller arbete, till följd av Dina spelvanor?  

 
 

 
Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Alltid 

 
  

 
 

 

   

 

* 40. Har Du någon gång sökt hjälp från andra för att kunna lösa en mer eller mindre desperat ekonomisk situation, till 
följd av Dina spelvanor?  

 
 

 
Aldrig 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Alltid 
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* 41. Hur känns det i allmänhet när Du spelar?  

 
 

 
Mycket roligt 

 
Ganska roligt 

 
Varken roligt eller jobbigt 

 
Ganska jobbigt 

 
Mycket jobbigt 

 
  

 
 

 

   

 

 

* 42. Hur är ditt civilstånd?  

 
 

 
Ensamstående 
Gift/Sambo 
Särbo 
Kombo 
Bor hemma hos förälder 

 
  

 
 

 

   

 

* 43. Vilka har varit Dina huvudsakliga inkomstkällor de senaste 12 månaderna?  

 
 

 
Arbete 

 
Studielån 

 
Spel 

 
Annat: 
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Bilaga C: Enkätguide för 
spel och spelberoende  


