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Sammanfattning   

Bakgrund: Trots att spel har positiva effekter på majoriteten av alla spelare har en till 

fem procent av befolkningen i varje land runtom i världen spelproblem. Detta 

folkhälsoproblem medför hälsomässiga, ekonomiska och/eller sociala negativa 

konsekvenser. I Sverige utgör främst män med låg utbildning och inkomst i 

åldersgruppen 18-24 år riskgruppen. Ett skäl till varför problemspelandet ökat på senare 

år är att allt fler spelare väljer internet som spelplattform där de flesta av 

problemspelarna befinner sig. Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi är två 

metoder som använts vid preventiva åtgärder mot spelproblem. Syftet med studien var 

att beskriva motiven till varför människor spelar om pengar på internet samt undersöka 

skillnaderna i motiv mellan problemspelare och icke-problemspelare. Metod: En 

litteraturstudie genomfördes och tio vetenskapliga artiklar hittades i databaserna 

Pubmed, PsycINFO, Academic Search Elite och SciVerse Science Direct. Data 

bearbetades genom temaanalys. Resultatet visade att spelandets ekonomiska 

möjligheter, chans till anonymitet, kontroll över sociala interaktioner, bekvämlighet och 

flexibilitet i spelandet, emotionella tillstånd styr spelandet samt omgivningens påverkan 

utgjorde sex teman som beskrev motiven till spel om pengar på internet. Problemspelare 

beskrev i större utsträckning spelandets ekonomiska möjligheter, negativa emotionella 

tillstånd styr spelandet och chans till anonymitet som viktigaste motiven jämfört med 

icke-problemspelare som beskrev bekvämlighet och flexibilitet i spelandet och att 

positiva emotionella tillstånd styr spelandet som viktiga motiv. Implikation: Då spel om 

pengar på internet är ett relativt nytt fenomen som fortsätter att växa behövs vidare 

forskning som tydliggör om motiven skiljer sig åt hos specifika grupper i samhället med 

syfte att individanpassa interventionsprogram.  
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Abstract     

Background: Although gambling has positive outcomes on the majority of the 

gamblers, one to five percent of the populations in each country around the world are 

problem gamblers. This public health issue gives healthy, economics and/or social 

negative consequences. The Swedish group with most risk for problem gambling is men 

with low education and income between the years 18-24. One reason to the progress of 

problem gambling is that more and more players choose Internet, where most problem 

gamblers exist. Motivational Interviewing and cognitive behavioral therapy are two 

methods which have been used as preventive measures against problem gambling. The 

aim of this study was to describe Internet gambling motives and examine differences in 

motives among problem gamblers and non-problem gamblers. Method: A literature 

review was made and ten peer reviewed articles was found in the databases Pubmed, 

PsycINFO, Academic Search Elite and SciVerse Science Direct. Data was processed 

through theme-analyze. The result showed that economic opportunities, chance to be 

anonymous, control of social interactions, convenience and flexibility in gambling, 

emotional state control gambling and the surrounding context as motive formed six 

themes in which the motives for gambling on Internet are presented. Problem gamblers 

were more likely to report economic opportunities, negative emotional state control 

gambling and chance to be anonymous as special important motives than non-problem 

gamblers, who preferred convenience and flexibility and positive emotional state 

control gambling as important motives. Implication: Internet gambling is a relatively 

new phenomenon which continues to grow; more research about differences in motives 

between specifically populations is needed to make it easier to create intervention 

programs which match each problem gambler. 
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Inledning 

Spel har funnits sen långt tillbaka i tiden. Arkeologer har funnit tärningar som användes 

redan 6000 före Kristus vilka var gjorda av ben. Till en början kastade människan 

tärning för att försöka förutse händelser eller för att hjälpa till vid beslutsfattande av 

skilda slag. Omkring 3000 före Kristus skapades den sexkantade tärningen och det blev 

allt vanligare med insats, vinst och förlust inom spel (A History of Gambling, 2006). 

Det finns flera gemensamma motiv som driver människan till att spela. För många är 

spel ett sätt att finna spänning i tillvaron eller ett sätt att koppla av. Tanken om att få ett 

bättre liv genom att vinna en storvinst är en central faktor som lockar människor till spel 

om pengar. Spelet kan även få ett högt socialt värde då det ger tillfälle att träffa 

människor med liknande intressen. En del spel kan inge en känsla av intellektuell 

utmaning. Även om spelare kan uppleva fördelar vid spel om pengar kan det få 

allvarliga konsekvenser för dem som inte behärskar sitt spelande. Motiven har då lett till 

ett överdrivet spelande (Lotteriinspektionen). 

Det är viktigt att se på spelproblem ur ett folkhälsoperspektiv eftersom spelandet kan 

leda till negativa sociala, hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser. Förutom 

personliga konsekvenser drabbas även närstående och samhället i stort av ett 

problemspelande. Det senaste decenniet har lett till en expansion av spelmarknaden och 

det har skett förändringar i olika befolkningsgrupper vad gäller spel om pengar. Idag är 

det unga män med låg utbildning och låg inkomst som ligger i den absoluta riskzonen. 

Cirka 160 000 personer i Sverige lider av spelproblem och ytterliga 400 000 lever i 

riskzonen för att utveckla spelproblem (Statens Folkhälsoinstitut, 2011e). 
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Bakgrund 

Hälsa, folkhälsomål och folkhälsoproblem 

Hälsa är ett komplext begrepp som kan definieras på olika sätt beroende på vilket 

synsätt som tillämpas. I det biomedicinska synsättet klassas hälsa som frånvaro av 

sjukdom, variabeln är dikotom. Antingen är en individ sjuk eller frisk. Vid det holistiska 

synsättet tas hänsyn till hela individen. Hälsa ses som att ”ha förmågan att göra saker 

som vi förväntar oss att individer ska kunna göra i sitt normala liv i en normal 

samhällssituation” (Faresjö & Åkerlind, 2005, s.49). Utifrån det holistiska synsättet 

utgår hälsobegreppet från ett kontinuum; en person kan ha varierande grad av 

hälsa/ohälsa (Winroth & Rydqvist, 2008). Enligt WHO:s definition från 1998 är hälsa 

”en resurs som tillåter människor att leva individuellt, socialt och ekonomiskt 

produktiva liv” (Faresjö & Åkerlind, 2005, s.47).  

Folkhälsoarbetet i Sverige utgår från elva målområden antagna av riksdagen 2003. Ett 

av dessa målområden är ”Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel” (Pellmer & 

Wrammer, 2007, s.197) där det specifika målet för spel är att ”minska 

skadeverkningarna av överdrivet spelande” (Statens Folkhälsoinstitut, 2010b, s.75 ). 

Vidare ska folkhälsoarbete innehålla en strävan att ”skapa samhälleliga förutsättningar 

för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Pellmer & Wrammer, 2007, 

s.191).  

För att ett problem ska klassas som ett folkhälsoproblem ska prevalensen vara minst en 

procent av befolkningen, få allvarliga konsekvenser för hälsan, ekonomin och det 

sociala livet, bidra till ojämlikheter i hälsa samt vara möjligt att förebygga (Pellmer & 

Wrammer, 2007). 

Spel om pengar 

Spel om pengar innebär att ”man satsar pengar i syfte att vinna mer pengar och där 

slumpen på något sätt är inblandad (dvs. utfallet av spelet är ett resultat av faktorer som 

helt eller delvis ligger utanför spelarnas kontroll)” (Statens Folkhälsoinstitut, 2011a, 

s.12). 
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Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2011b) deltog mellan 60 och 90 % av världens 

befolkningar i spel av någon form. Det visade sig att 92 % av Sveriges befolkning i 

åldern 16-84 år någon gång spelat om pengar. I detta åldersspann var det generellt sett 

fler äldre än unga som ägnade sig åt spel. 

Det fanns flera faktorer som inverkade på graden och formen av spelandet i Sverige. Ur 

ett könsperspektiv var majoriteten av de som spelade män i alla spelformer utom 

lotterier, direktsända tv-program och bingo. Personer med gymnasieutbildning som 

högsta utbildning spelade mest i alla spelformer bortsett från poker, spelautomater och 

bingo, som var vanligare bland personer med högst grundskoleutbildning. Universitets- 

eller högskoleutbildade personer spelade minst. Personer födda i Sverige spelade mer än 

personer födda i andra länder. Det har även visat sig att personer i storstadskommuner 

spelade i mindre utsträckning än övriga städer. Beroende på familjesituation skiljde sig 

spelandet åt. Totalt sett spelade gifta och sambos med barn mest i undantag från 

spelformerna poker, kasinospel och på spelautomater där ensamstående utan barn 

dominerade (Statens Folkhälsoinstitut, 2011b).  

Definition av spelproblem och spelberoende 

Instrumentet som används för att diagnostisera spelproblem heter Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) och är framtaget för att undvika 

missförstånd i diagnostiseringen mellan forskare och läkare. I DSM-IV finns tio 

kriterier för spelberoende och spelproblem, fem krävs för att fastställa diagnosen 

spelberoende och tre till fyra för att fastställa spelproblem (se bilaga 1). Kriterierna 

innefattar tänkande på spel, ökade insatser, misslyckande vid försök att sluta, förändring 

av humör, fly från problem, försök till att vinna tillbaka pengar, dolt spelande, olagliga 

handlingar, relationsförluster och en tro på ekonomisk hjälp vid svårigheter (American 

Psychiatric Association, 1994).  

I en amerikansk studie undersöktes vilka av dessa kriterier som var vanligast hos 

problemspelare. Resultatet visade att problemspelare främst uppnådde kriterierna 1, 5, 6 

och 7 (se bilaga 1) (Toce-Gerstein, Gerstein & Volberg, 2003).    

Utifrån DSM-IV finns flera mätmetoder som utvecklats för att undersöka om en person 

lider av spelproblem och spelberoende. Främst används två stycken, Problem Gambling 
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Severity Index (PGSI) samt South Oaks Gambling Screen – Revised (SOGS-R) (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2011a). 

Utbredning av spelproblem 

En till fem procent av befolkningen i varje land runtom i världen hade spelproblem. 

Detta inkluderade även Sverige då två procent av befolkningen var problemspelare 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2011c). Sussman, Lisha och Griffiths (2011) fann liknande 

resultat om spelproblemets utbredning i världen. Becona (1996) undersökte 

spelproblemets prevalens i Europa genom att studera Holland, Tyskland och Spanien 

som var de tre länder som spenderade mest pengar på spel. Resultatet visade att de flesta 

som drabbades av spelproblem var unga vuxna med låg utbildning. Shaffer, Hall och 

Bilt (1999) undersökte prevalensstudier av spelproblem i USA och Canada för att hitta 

vilka grupper i samhället som levde med störst risk för att hamna i ett problematiskt 

spelande.  Studien visade att yngre människor befann sig i större risk att utveckla 

spelproblem än den äldre befolkningen. Welte, Barnes, Tidwell och Hoffman (2008) 

fann att graden av spelproblem ökade med stigande ålder i åldersgruppen 14-21 år och 

att spelproblem var ett växande problem bland USA:s vuxna befolkning. Abbott, 

Volberg och Rönnberg (2004)  jämförde förekomsten av spelproblem mellan Sverige 

och Nya Zeeland. Siffrorna i studien visade att Nya Zeeland stod inför samma problem 

som Sverige när det gällde spelproblemets omfattning. Den största gruppen av 

problemspelare i Nya Zeeland var, precis som i Sverige, unga och ofta ensamstående 

män med låg utbildning.  

Utbredningen av spelproblem i Sverige förekom i olika stor utsträckning. Männen var 

en större riskgrupp än kvinnorna då 3,2 % av männen jämfört med 1,3 % av kvinnorna 

klassades som problemspelare. Bland män i åldern 18-24 år fördubblades förekomsten 

av problemspelare under de senaste tio åren. Nästan 10 % i denna grupp klassades som 

problemspelare (Statens Folkhälsoinstitut, 2011b).  

Riskfaktorer för att utveckla spelproblem  

Chiu och Storm (2010) upptäckte att individuella faktorer såsom personlighet, upplevd 

tur och attityder till spel var betydelsefulla för utvecklingen av spelproblem. 

Problemspelare visade positiv attityd till spelande, hög tilltro till tur och var impulsiva. 

Johansson, Grant, Kim, Odlaug och Gotestam (2009) beskrev vad som påverkade 
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människan till spel om pengar. De fann starka samband mellan illusionen av kontroll 

och utvecklandet av spelproblem. Vidare beskrev de tillgängligheten som en bidragande 

faktor till ett ökat pengaspelande samt att olika former av brottslighet var väletablerade 

riskfaktorer för problemspelande. Övriga riskfaktorer till spelproblem i Sverige var att 

bo i storstäder, vara singel eller socialbidragstagare (Volberg, Abbott, Rönnberg, 

Munck, 2001). Andra betydelsefulla prediktorer för utvecklingen av spelproblem var 

socioekonomisk status, utbildningsnivå och födelseland. Personer med låg 

socioekonomisk status, låg utbildningsnivå eller som var invandrare visade större risk 

att utveckla spelproblem (Statens Folkhälsoinstitut, 2011b).  

I en nyligen publicerad litteraturstudie hittade forskarna samband mellan olika 

beroenden och problemspelande. Det visade sig att upp till 59 % av unga 

problemspelare samtidigt intog kraftiga mängder alkohol eller droger.  Hos vuxna fann 

forskarna att 18-36 % rapporterade samtidiga problem med alkohol (Sussman, Lisha & 

Griffiths, 2011). 

Konsekvenser av spelproblem 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2011a) har en person med spelproblem fått negativa 

hälsomässiga, ekonomiska och/eller sociala konsekvenser av sitt spelande. Flera studier 

visade de negativa hälsoeffekter problemspelandet innebar. Hraba, Mok och Huff 

(1990) beskrev ett signifikant samband mellan förlorad kontroll på spelande och 

negativa konsekvenser. I en studie som undersökte varför problemspelare sökte hjälp 

fann forskarna att konsekvenserna av överdrivet spelande orsakade ekonomiska 

svårigheter, relationsproblem, negativa känslor (stress, ångest, depression), 

jobbrelaterade problem samt kriminella handlingar (Suurvali, Hodgins & Cunningham, 

2010). Blaszczynski och Farrell (1998) fann att ovanstående konsekvenser i flera fall 

var motiven till självmord. 

Insatser mot riskgrupper 

Sveriges regering menade att insatser mot spelproblem hittills varit riktade till att ge 

stöd åt riskgrupper, utöka kunskapen inom området samt sprida kunskapen till 

nyckelgrupper. Syftet med insatserna var att förebygga och behandla spelproblem och 

spelberoende (Larsson, 2008). Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi med 

fokus på återfallsprevention är två metoder som använts vid preventiva åtgärder då de 
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visats ha hög effektivitet och fått vetenskapligt stöd. Användningen av motiverande 

samtal vid spelproblem motiverades med att metoden var användbar vid förändringar av 

alkoholbeteenden och flera studier påvisade samband mellan alkoholkonsumtion och 

spelproblem (Statens Folkhälsoinstitut, 2010a). 

Suurvali, Cordingley, Hodgins och Cunningham (2009) beskrev olika barriärer till att 

söka hjälp bland problemspelare. De vanligaste hindren var att spelarna kände skam, 

stolthet och inte ville erkänna problemet. Det framkom att spelarna önskade lösa 

spelproblemen själva och att de visade hög tilltro till den egna förmågan. Spelarna ville 

inte överge de fördelar som spelandet gav. Det framkom att motiv som ovisshet av 

behandlingsmöjligheterna och dess effekt påverkade beslutet att söka hjälp. 

Internet och problemspelare 

Spel på hästar, lotterier och nummerspel var de vanligaste sätten att spela om pengar 

och förekom främst hos den äldre befolkningen medan åldersgruppen 18-24 år i 

huvudsak spelade på kasinospel, poker, sportspel, spelautomater, tv-tävlingar och bingo 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2011b). Griffiths (1999) beskrev hur tekniken och internet i 

framtiden kunde leda till fler speltillfällen vilket i sin tur kunde skapa fler 

problemspelare. Eftersom alla spelformer övergick till att vara tillgängliga på internet 

var de tillgängliga för allmänheten på arbetet och i hemmet, 24 timmar om dygnet. 

Griffiths, Wardle, Orford, Sproston och Erens (2011) visade att prevalensen av 

problemspelare var signifikant högre bland internetspelare jämfört med personer som 

inte spelade på internet. Statens Folkhälsoinstitut (2010c) fann liknande resultat som 

Griffiths då myndigheten beskrev sambandet mellan ökad speltillgång på internet och 

spelproblem. Tryggvesson (2007) fann att det främst var yngre personer i Sverige som 

spelade nätpoker och att 39 % i åldersgruppen 16-27 år visade tecken på spelrelaterade 

problem. 

Statens Folkhälsoinstitut (2011d) skrev i årsrapporten för stödlinjen 2010 att personer 

som spelade på internet upplevde att pengar blev till siffror på en skärm och värdet på 

pengar upplevdes mindre. 

Teoretisk referensram 

B. F. Skinner skapade begreppet operant beteende som betydde att organismer verkade 

på sin omgivning (Passer & Smith, 2009). Skinner utvecklade teorin operant betingning 
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som var en inlärningsmetod som påverkades av de konsekvenser ett beteende fick. 

Konsekvenserna var förstärkning (som delades in i positiv förstärkning och negativ 

förstärkning) eller bestraffning (som delades in i positiv bestraffning och negativ 

bestraffning). Förstärkningar ökade frekvensen av ett beteende. Exempelvis kunde en 

belöning i form av pengar öka beteendet som gav belöningen (positiv förstärkning) och 

belöning i form av att undvika något obehagligt ökade på samma sätt beteendet (negativ 

förstärkning). Bestraffning blev då motsatsen till förstärkning och minskade frekvensen 

av beteendet (Passer & Smith, 2009).  

Enligt Johansson, Grant, Kim, Odlaug och Gotestam (2009) fanns ett brett utbud av 

studier som bevisade att Skinners teori var accepterad och välanvänd. De menade att 

Skinners teori ökade förståelsen för vad som låg bakom utvecklandet av spelproblem. 

Choliz (2010) relaterade till Skinners teori då han fann att snabbare respons ökade 

spelandet. När en spelare inte behövde vänta på resultatet blev den snabba responsen en 

förstärkare, oavsett om responsen genererade pengar eller inte. 

Den korta tiden mellan ett beteende och den positiva effekten (förstärkningen) bidrog 

till att främja inlärningen av beteendet. Därför fann personer glädje och spänning av en 

plötslig vinst och upplevde samtidigt liknande känslor av en ”nästan vinst”, det vill säga 

en förlust. Negativa känslor dämpades genom spelande och därmed blev spelandet 

intermittent vilket betydde att beteendet växelvis blev negativt eller positivt förstärkt. 

Denna växelvisa förstärkning bildade en stark bindning till de utlösande positiva 

känslorna. Detta förklarade varför det var svårt att bryta beteendet. En sådan bindning 

resulterade i att beteendet fanns kvar även när förstärkningarna inträffade mer sällan 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2009). 

Problemformulering 

Internet är en snabbt växande plattform på spelmarknaden och det har visat sig att 

personer som spelar om pengar på internet har ökad risk att utveckla spelproblem. Det 

blir därför intressant att undersöka motiven till varför människor spelar om pengar på 

internet. 
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Syfte 

Att beskriva motiv till varför människor spelar om pengar på internet samt undersöka 

skillnader i motiv mellan problemspelare och icke-problemspelare. 

Metod 

För att besvara syftet valdes att göra en systematisk litteraturstudie. I Granskär och 

Höglund-Nielsen (2008) beskrevs att det, i systematiska litteraturstudier, var viktigt att 

all data i resultatet hämtades från primärkällor. Inom begränsade hälsoområden 

beskrevs användningen av både kvantitativa och kvalitativa studier som en fördel. 

Problemet blev då möjligt att analysera ur flera perspektiv, vilket skapade en bättre 

uppfattning av verkligheten (ibid.). 

Urval 

Inklusionskriterier 

Studiens artiklar skulle vara publicerade mellan 2005 - 2011. Artiklarna beslutades vara 

originalartiklar och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska och fått godkännande av en etisk kommitté alternativt att etiska 

aspekter beskrivits.  

Exklusionskriterier 

Studier som inte handlade om spel om pengar på internet svarade inte mot studiens syfte 

och exkluderades därför. 

Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar till studien söktes i databaserna Pubmed, PsycINFO, Academic 

Search Elite och SciVerse Science Direct då de ansågs relevanta för ämnet. Sökorden 

bestämdes genom att kontrollera för meshtermer i Pubmed, resterande sökningar bestod 

av sammansatta fritextord. Utifrån de titlar som ansågs relevanta för syftet lästes 

abstrakten för att till sist bestämma artiklarna som skulle kvalitetsgranskas (tabell 1).  
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Datum Databas Sökord/ 

Kombinationer 

Antal 

träffar 

Antal 

Lästa titlar 

Antal 

Lästa abstrakt 

Kvalitets-

granskade 

artiklar 

Artiklar som 

inkluderats i 

studien 

 
21/11- 

2011 

 
 

 

 

Pubmed Online OR 
internet AND 

gambling. 

 
Limits: 

Humans, 

English, 
published last 5 

years.  

 

80 80 25 9 4 

 
21/11- 

2011 

 

 
 

PsycINF
O  

Online OR 
internet AND 

gambling 

 

Limits: Peer 
reviewed, 

Published after 

Januari 1 2007, 
English, 

Humans. 

215  215 17 5 4 

 

21/11- 
2011 

 

 
 

Academi

c Search 
Elite  

Online OR 

internet AND 
gambling 

 

Limits: 
Published date 
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Databearbetning 

Artiklarna som svarade mot studiens syfte (baserat på abstrakt) skrevs ut, lästes och 

sammanställdes i en resultatmatris. Artiklar med hög vetenskaplig kvalitet graderades 

med tre stjärnor och medelgod kvalitet med två stjärnor (se bilaga 2). Fokus låg på 

studiernas resultatdelar som svarade mot syftet. Vid litteraturstudier granskas de 

primära källornas metoder och instrument noggrant för att uppnå trovärdighet (Olsson 

& Sörensen, 2011). En kvalitetsgranskning av de 17 funna artiklarna genomfördes med 

utgångspunkt i bedömningsmallarna på sidorna 284-285 i Olsson och Sörensen (2011). 

Sju av artiklarna exkluderades då de inte uppfyllde inklusionskriterierna eller 

motsvarade syftet med studien. De tio återstående artiklarna valdes ut baserat på att de 

levde upp till studiens krav. 

Dataanalys 

Efter en gemensam diskussion om resultatartiklarna gjordes en temaanalys. Varje 

artikels huvudresultat sammanställdes och jämfördes med varandra. Olika teman 

konstruerades utifrån likheter och skillnader i resultatartiklarna vilket resulterade i sex 

teman. 

Etik  

Artiklarna som ingick i studien hade fått etiskt godkännande eller tagit hänsyn till etiska 

aspekter. Resultatartiklarna inkluderades om några av dessa kriterier beskrevs; frivilligt 

och anonymt deltagande, tydlig information till deltagarna angående studiens syfte och 

tillvägagångssätt, konfidentiell förvaring av materialet och rätten att avbryta under 

studiens gång. 
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Resultat 

Syftet med studien var att beskriva motiven till varför människor spelar om pengar på 

internet samt undersöka skillnaderna i motiv mellan problemspelare och icke-

problemspelare. Baserat på dataanalysen presenteras resultatet i sex teman: spelandets 

ekonomiska möjligheter, chans till anonymitet, kontroll över sociala interaktioner, 

bekvämlighet och flexibilitet i spelandet, emotionella tillstånd styr spelandet samt 

omgivningens påverkan.  

Spelandets ekonomiska möjligheter 

Majoriteten av artiklarna beskrev ekonomiska motiv till spel om pengar på internet 

(Potenza et al., 2011; Corney & Davis, 2010; Hopley & Nicki, 2010; Lloyd et al., 2010; 

Wong, 2010; Cotte & Latour, 2009; Wood & Griffiths, 2008; Wood, Griffiths & Parke, 

2007; Wood, Williams & Lawton, 2007). I en studie där internetspelare förklarade 

varför de föredrog onlinespel framför andra spelformer visade resultatet att 

onlinespelare upplevde vinstchansen som högre på internet, samtidigt som förlusterna 

var mindre. De beskrev hur de sparade pengar genom att slippa sekundära utgifter som 

exempelvis resa och mat (Wood, Williams & Lawton, 2007).  

Onlinespel hade fördelen att de erbjöd spel med låga insatser vilket gjorde att flera 

spelare valde att spela på internet (Wong, 2010; Wood & Griffiths, 2008). Möjligheten 

att i större utsträckning göra låga satsningar på internet var ett viktigt motiv bland icke-

problemspelare men inte alls bland problemspelare (Wong, 2010). Ett annat vanligt 

förekommande motiv till onlinespel var att vinna pengar (Potenza et al., 2011; Corney 

& Davis, 2010; Hopley & Nicki, 2010; Cotte & Latour, 2009; Wood & Griffiths, 2008; 

Wood, Griffiths & Parke, 2007). Enligt Lloyd et al (2010) spelade individer om pengar 

på internet för att de hade en vilja att tjäna pengar eller för att de var i behov av pengar. 

Potenza et al (2011) fann i sin studie att problemspelare i större utsträckning än icke-

problemspelare rapporterade finansiella motiv till varför de spelade online. Enligt 

Corney och Davis (2010) var huvudmotiven antingen att vinna i ett tidigt skede eller att 

vinna stora summor typiskt för problemspelare vid spel om pengar på internet. Motivet 

att vinna pengar värderades högre bland problemspelare jämfört med icke-

problemspelare (Lloyd et al., 2010), eftersom icke-problemspelare inte ville riskera sin 
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ekonomiska trygghet och inte alltid syftade till att vinna pengar (Corney & Davis, 

2010). 

Chans till anonymitet 

Anonymiteten framkom som ett motiv till varför människor spelade om pengar på 

internet (Corney & Davis, 2010; Wong, 2010; Cotte & Latour, 2009; Griffiths & 

Barnes, 2008; Wood & Griffiths, 2008; Wood, Griffiths & Parke, 2007). Vid en 

jämförelse mellan problemspelare och icke-problemspelare var anonymiteten viktigare 

för problemspelare jämfört med icke-problemspelare (Wong, 2010). Onlinespelarnas 

upplevda fördelar med att kunna spela anonymt var att det var mindre risk att bli 

igenkänd (Wood & Griffiths, 2008), spelarna som gjorde bort sig behövde inte 

skämmas i lika stor utsträckning (Corney & Davis, 2010) och det fanns möjligheter att 

irritera/psyka motståndaren för att få ett övertag (Wood & Griffiths, 2008). 

Internetspelare upplevde jämställdhet med konkurrenterna oavsett kompetensnivå då de 

behandlades likvärdigt (Cotte & Latour, 2009). Det framkom som positivt att spelarna 

kunde byta kön virtuellt i syfte att lura motspelarna. Detta användes till exempel av 

kvinnor (som låtsades vara män) för att bli tagna på allvar eller av män (som låtsades 

vara kvinnor) för att bli underskattade i spelet (Wood & Griffiths, 2008; Wood, 

Griffiths & Parke, 2007). Wood, Griffiths och Parke (2007) visade i sin studie att 

problemspelare var mest benägna att byta kön online för att försöka vinna fördelar i 

spelet. Det var mer acceptabelt för kvinnor att spela bland män på internet jämfört med 

spel på ett kasino (Corney & Davis, 2010). Det var lättare och relativt vanligt att dölja 

internetspel om pengar jämfört med andra spelformer (Griffiths & Barnes, 2008). 

Kontroll över sociala interaktioner 

Flera studier visade att kontroll över sociala interaktioner hade betydelse när individer 

motiverade sitt onlinespelande (Potenza et al., 2011; Corney & Davis, 2010; Hopley & 

Nicki, 2010; Wong, 2010; Cotte & Latour, 2009; Wood & Griffiths, 2008; Wood, 

Griffiths & Parke, 2007). Internetspel om pengar erbjöd ett enkelt sätt att socialisera 

hemma i sin naturliga och säkra miljö. Bland icke-problemspelare var de sociala 

aspekterna ett av de största motiven till deltagande (Corney & Davis, 2010). Enligt 

Wood och Griffiths (2008) var det viktigt att spelare kände att de när som helst kunde 

lämna en social konversation om de inte uppskattade samtalet, jämfört med spel i 

verkligheten där en spelare var fast med motståndarna under en viss tid. Andra spelade 
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på internet på grund av sin sociala oförmåga, de behövde inte prata med människor när 

de valde att spela online (Cotte & Latour, 2009).  

Chatforumet vid onlinespel användes för att irritera sina motståndare och för att själv 

vinna fördelar i spelet, ett knep som spelare normalt sett inte vågade ta till (Wood & 

Griffiths, 2008). Cotte och Latour (2009) fann att föräldrar såg onlinespel som en 

möjlighet att umgås mer och dela spelupplevelsen med sina barn, jämfört med föräldrar 

som valde att spela på kasino. 

Bekvämlighet och flexibilitet i spelandet 

Internet som spelform vid spel om pengar beskrevs av onlinespelarna ha en mängd 

fördelar relaterade till bekvämligheten. Onlinespelare föredrog att spela hemma då det 

var möjligt att göra flera saker samtidigt eller ta en paus (Cotte & Latour, 2009; 

Griffiths & Barnes, 2008; Wood & Griffiths, 2008; Wood, Williams & Lawton, 2007). 

Det ansågs bekvämt att spela hemma då spelaren kunde sitta i sin egen soffa (Wood, 

Williams & Lawton, 2007) och röka/dricka alkohol (Corney & Davis, 2010), i valfri 

klädsel (Cotte & Latour, 2009), i en säker miljö då risken att bli rånad var minimal i 

hemmet jämfört med kasinon (Corney & Davis, 2010; Cotte & Latour, 2009). Wood, 

Williams och Lawton (2007) beskrev onlinespelares motiv som en motvillighet till 

vanliga spel. Dessa motsättningar motiverades med att det var stökigt, högljutt, trång 

miljö med mycket människor och tillåtet att röka. 

Internets bidragande möjligheter till spel om pengar dygnet runt med minimal 

ansträngning visade sig vara ett genomgående motiv hos onlinespelare (Corney & 

Davis, 2010; Wong, 2010; Griffiths & Barnes, 2008; Wood & Griffiths, 2008; Wood, 

Williams & Lawton, 2007). Människor med långt avstånd till närmaste casino föredrog 

onlinespel vid spel om pengar. I en jämförelse mellan problemspelare och icke-

problemspelare fann forskarna att icke-problemspelare föredrog onlinespel framför 

andra spelformer medan problemspelare föredrog livespel. Trots detta motiverade 

problemspelare sitt onlinespel med tillgängligheten dygnet runt (Wood, Williams & 

Lawton, 2007). 

Flexibiliteten hos onlinespel var en faktor som påverkade spelarnas val av kontext. 

Spelsajter som erbjöd spel om pengar var enkla att lära sig (Wood & Griffiths, 2008; 

Wood, Williams & Lawton, 2007), lätta att hitta och bli medlem i (Wood, Williams & 



 
 

   

14 
 

Lawton, 2007), samtidigt som det fanns ett stort utbud och ansågs som en pålitlig 

spelform (Griffiths & Barnes, 2008). I flera studier framgick möjligheten att spela flera 

spel eller på flera bord samtidigt som en fördel (Corney & Davis, 2010; Wong, 2010; 

Cotte & Latour, 2009; Griffiths & Barnes, 2008; Wood & Griffiths, 2008) då spelet 

kunde ha högre tempo än vanliga spel (Wood, Williams & Lawton, 2007) och därmed 

inte behövde bli långsamt (Corney & Davis, 2010), vilket gjorde att spelarna kunde 

spara tid (Wong, 2010; Cotte & Latour, 2009). Bland problemspelare var ett 

grundläggande motiv att spelarna sparade tid när de spelade online (Wong, 2010). 

Wood, Williams och Lawton (2007) beskrev motsatsen att det ansågs som en fördel att 

spela i lugnt tempo. Internet gav möjlighet att göra anteckningar om motståndarna, 

observera andra för att få vidgade erfarenheter (Wood & Griffiths, 2008) och utveckla 

sin skicklighet i spelet (Hopley & Nicki, 2010; Wood, Griffiths & Parke, 2007). 

Emotionella tillstånd styr spelandet  

Individer spelade om pengar på internet för att det gav en känsla av spänning (Potenza 

et al., 2011; Hopley & Nicki, 2010; Lloyd et al., 2010; Wood & Griffiths, 2008; Wood, 

Griffiths & Parke, 2007) och avslappning (Hopley & Nicki, 2010; Wood, Griffiths & 

Parke, 2007) eller för att det var roligt (Hopley & Nicki, 2010; Lloyd et al., 2010; 

Wong, 2010; Wood, Williams & Lawton, 2007). Enligt Lloyd et al (2010) spelade 

problemspelare i högre grad för känslan av tillfredsställelse medan Corney och Davis 

(2010) fann att icke-problemspelare främst motiverade sitt spel med nöjet att spela.  

Onlinespel var för många ett sätt att minska tristess (Hopley & Nicki, 2010; Lloyd et al., 

2010; Cotte & Latour, 2009; Wood & Griffiths, 2008; Wood, Griffiths & Parke, 2007) 

medan andra såg onlinespelet som en chans att fly undan från problem i livet (Potenza 

et al., 2011; Corney & Davis, 2010; Hopley & Nicki, 2010; Wood, Griffiths & Parke, 

2007). Att fly från problem eller undvika tristess framkom som de vanligaste motiven 

till spel på internet bland problemspelare (Potenza et al., 2011; Corney & Davis, 2010; 

Wood, Griffiths & Parke, 2007). Problemspelare beskrev att de kände en sorts press på 

sig att de var tvungna att spela vilket gav dem en känsla av ångest som sedan avtog vid 

spelandet (Potenza et al., 2011). 

Enligt Cotte och Latour (2009) spelade människor för att minska smärta vilket även 

Lloyd et al (2010) menade när de beskrev att vissa spelade för att må bättre. Att vinna 

pengar av personer på internet gav inte spelaren dåligt samvete i samma utsträckning 
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som vanligt spelande och var därför ett viktigt motiv till onlinespel (Wood & Griffiths, 

2008). Internetspelare upplevde en ökad känsla av kontroll med tanke på att 

webbsidorna erbjöd spelaren att sätta personliga gränser för sitt spelande (Cotte & 

Latour, 2009). Internet beskrevs som en plats där spelaren kunde dölja sina känslor, som 

annars kunde vara negativa att visa (Corney & Davis, 2010; Cotte & Latour, 2009). 

Känslan av tur fungerade som ett motiv till onlinespel då vissa individer upplevde tur 

som en egenskap som de besatt och att de skulle ha mer tur när de spelade online 

(Hopley & Nicki, 2010; Lloyd et al., 2010; Wood, Griffiths & Parke, 2007). Wood, 

Griffiths och Parke (2007) fann att problemspelare kände sig mer tursamma än icke-

problemspelare vilket ökade motiveringen till spel om pengar på internet. 

Omgivningens påverkan 

Omgivningens påverkan hade betydelse för om människor började eller vidmakthöll 

spel om pengar på internet (Corney & Davis, 2010; Griffiths & Barnes, 2008; Wood, 

Griffiths & Parke, 2007). Det var vanligt förekommande att personer introducerades till 

spel om pengar på internet via gratis demoversioner med poäng (Corney & Davis, 2010; 

Griffiths & Barnes, 2008; Wood, Griffiths & Parke, 2007) för att sedan gå över till spel 

om pengar (Corney & Davis, 2010). När spel om pengar väl hade introducerats var det 

svårt att gå tillbaka till det tidigare stadiet att spela gratis. Vid spel om poäng upplevde 

flertalet människor att oddsen att vinna var högre jämfört med spel om pengar vilket 

förorsakade felaktiga slutsatser om trovärdigheten att vinna vid spel om pengar (Corney 

& Davis, 2010). 

Flera av människorna som spelade om pengar på internet påverkades av kommersiell 

reklam via television, dator eller reklamutskick (Corney & Davis, 2010; Griffiths & 

Barnes, 2008; Wood, Griffiths & Parke, 2007). Reklamen visade sig vara en av 

faktorerna som vidmakthöll spelbeteendet på internet (Corney & Davis, 2010). 

Människors umgängeskrets påverkade onlinespelet då motiv som att vänner och 

familjemedlemmar spelade på internet hade betydelse för att delta i denna typ av 

aktivitet (Corney & Davis, 2010; Griffiths & Barnes, 2008; Wood, Griffiths & Parke, 

2007).  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Motiven till spel om pengar på internet varierade i stor utsträckning mellan individer. 

Motiven gick att placera inom sex teman vilket gav en tydlig bild av problemets 

omfattning och att olika individers motiv kan ha gemensamma grundmotiv.  

Huvudresultatet visade att personers motiv till onlinespel var: spelandets ekonomiska 

möjligheter, chans till anonymitet, kontroll över sociala interaktioner, bekvämlighet och 

flexibilitet i spelandet, emotionella tillstånd styr spelandet samt omgivningens påverkan. 

I jämförelsen mellan problemspelare och icke-problemspelare framkom stor skillnad i 

motiven. Problemspelare motiverade oftast sitt spelande med spelandets ekonomiska 

möjligheter (Potenza et al., 2011; Corney & Davis, 2010; Lloyd et al., 2010), att 

negativa emotionella tillstånd styr spelandet (Potenza et al., 2011; Corney & Davis, 

2010; Wood, Griffiths & Parke, 2007) och chans till anonymitet (Wong, 2010; Wood, 

Griffiths & Parke, 2007). Icke-problemspelare motiverade oftast sitt spelande med 

bekvämlighet och flexibilitet i spelandet (Wood, Williams & Lawton, 2007) samt 

positiva emotionella tillstånd styr spelandet (Corney & Davis, 2010).  

Internet var en portal som kunde tillfredsställa varje spelares individuella behov. 

Griffiths (1999) förutsåg att frekvensen av problemspelare skulle öka då tekniken och 

internet i framtiden skulle leda till fler speltillfällen. Griffiths hypotes bekräftades då 

Statens Folkhälsoinstitut (2011b) visade att frekvensen av problemspelare bland män i 

åldern 18-24 år fördubblades under en tioårsperiod. Griffiths, Wardle, Orford, Sproston 

och Erens (2011) visade att prevalensen av problemspelare var signifikant högre bland 

internetspelare jämfört med personer som inte spelade på internet. 

Spelandets ekonomiska möjligheter 

Flertalet artiklar beskrev ekonomiska motiv till varför individer valde att spela om 

pengar på internet (Potenza et al., 2011; Corney & Davis, 2010; Hopley & Nicki, 2010; 

Lloyd et al., 2010; Wong, 2010; Cotte & Latour, 2009; Wood & Griffiths, 2008; Wood, 

Griffiths & Parke, 2007; Wood, Williams & Lawton, 2007). Tidigare studier visade att 

spelproblemets utbredning ökade på internet (Griffiths, Wardle, Orford, Sproston & 

Erens, 2011) och att problemspelande gav upphov till ekonomiska 
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svårigheter (Suurvali, Hodgins & Cunningham, 2010). Motiven till spelandet leder i 

vissa fall fram till negativa konsekvenser (Statens Folkhälsoinstitut, 2011a; Suurvali, 

Hodgins & Cunningham, 2010). Enligt Skinners teori kan stora vinster fungera som en 

positiv förstärkare som ökar frekvensen av spelandet (Passer & Smith, 2009). 

Chans till anonymitet 

I resultatet framkom att ett vanligt motiv till att spela om pengar på internet var chansen 

till anonymitet (Corney & Davis, 2010; Wong, 2010; Cotte & Latour, 2009; Griffiths & 

Barnes, 2008; Wood & Griffiths, 2008; Wood, Griffiths & Parke, 2007) samt att 

problemspelare såg detta motiv som mer väsentligt än icke-problemspelare (Wong, 

2010). Griffiths och Barnes (2008) fann att andelen problemspelare var signifikant 

högre bland internetspelare jämfört med personer som inte spelade på internet. 

Anonymiteten skapade en minskad risk att bli igenkänd (Wood & Griffiths, 2008), 

spelarna behövde inte skämmas i lika stor utsträckning (Corney och Davis, 2010) och 

det var relativt enkelt att dölja internetspelet för anhöriga (Griffiths & Barnes, 2008). 

Att vara anonym ansågs av problemspelare ge fördelar i spelet (Wood, Griffiths & 

Parke, 2007) och kan därför, kopplat till Skinners teori, ses som en positiv förstärkning 

då spelaren ökar beteendet på grund av fördelarna (Passer & Smith, 2009). 

De vanligaste hindren till att söka hjälp var att spelarna kände skam, stolthet och 

förnekelse (Suurvali, Cordingley, Hodgins & Cunningham, 2009; Evans & Delfabbro, 

2005). Detta bidrar till att majoriteten av problemspelare befinner sig på internet 

(Griffiths, Wardle, Orford, Sproston och Erens, 2011). Genom att erbjuda hjälp till 

självhjälp mot avvänjning online kan människor med olika typer av problem fortsätta 

vara anonyma. Spelarna kan då svara mer ärligt på frågor utan att behöva känna sig 

skyldiga. Detta är en alternativ åtgärd till personer med spelproblem som vill vara 

anonyma men ändå bli hjälpta (Griffiths, 2005).  

Kontroll över sociala interaktioner 

Icke-problemspelare beskrev att ett av de största motiven till spel om pengar på internet 

var den sociala aspekten (Corney & Davis, 2010). Dagens internetspelare befinner sig i 

en tid då de socialiserar med varandra över internet för att kontrollera sociala 

interaktioner (Potenza et al., 2011; Corney & Davis, 2010; Hopley & Nicki, 2010; 

Wong, 2010; Cotte & Latour, 2009; Wood & Griffiths, 2008; Wood, Griffiths & Parke, 
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2007). För många spelare ansågs det viktigt att kunna lämna en konversation om så 

önskades vilket i jämförelse med verkligheten är betydligt enklare på internet där 

personen som lämnar konversationen aldrig behöver förklara eller stå till svars för 

varför (Wood & Griffiths, 2008). 

Att dela spelglädjen med familjen framkom ur resultatet som ett motiv (Cotte & Latour, 

2009) vilket är intressant med tanke på att forskning visar att spelare med spelproblem 

döljer sitt spelande för närstående (Griffiths & Barnes, 2008). 

Bekvämlighet och flexibilitet i spelandet 

Enligt Johansson, Grant, Kim, Odlaug och Gotestam (2009) var tillgängligheten en 

riskfaktor för att utveckla spelproblem. Det fanns tydliga samband mellan motiv och 

riskfaktorer då tillgängligheten var ett vanligt förekommande motiv till varför personer 

spelade om pengar på internet (Corney & Davis, 2010; Wong, 2010; Griffiths & Barnes, 

2008; Wood & Griffiths, 2008; Wood, Williams & Lawton, 2007). Även King, 

Delfabbro och Griffiths (2010) fann att tillgängligheten var starkt bidragande till 

utvecklingen av spelproblem. Tidigare forskning fokuserade mycket på ”Electronic 

Gaming Machines” (EGM) som är den sortens spelmaskin som kan ses på kasinon, 

restauranger och krogar. Anledningen till att fokus låg på EGM var för att 

tillgängligheten var hög, vilket var ett starkt bidragande motiv till att människor spelade 

på dem (Thomas, Allen & Phillips, 2009). Griffiths (1999) visade hur alla spelformer 

övergick till att bli tillgängliga på internet och Statens Folkhälsoinstitut (2010c) beskrev 

sambandet mellan ökad speltillgång på internet och spelproblem.  

Emotionella tillstånd styr spelandet 

I resultatet framkom att människor spelar om pengar på internet för att känna sig 

tillfredsställda på olika sätt. Det kunde vara positiva faktorer som att känna spänning 

(Potenza et al., 2011; Hopley & Nicki, 2010; Lloyd et al., 2010; Wood & Griffiths, 

2008; Wood, Griffiths & Park, 2007) och för att det var roligt (Hopley & Nicki, 2010; 

Lloyd et al., 2010; Wong, 2010; Wood, Williams & Lawton, 2007) eller negativa 

faktorer som att fly från problem (Potenza et al., 2011; Corney & Davis, 2010; Hopley 

& Nicki, 2010; Wood, Griffiths & Parke, 2007) och undvika tristess (Hopley & Nicki, 

2010; Lloyd et al., 2010; Cotte & Latour, 2009; Wood & Griffiths, 2008; Wood, 

Griffiths & Parke, 2007).  
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Utifrån DSM-IV är ”fly från problem” ett av kriterierna för spelproblem (American 

Psychiatric Association, 1994). Resultatet i denna studie visade att fly från problem var 

ett vanligt förekommande motiv till spel om pengar på internet bland problemspelare 

(Potenza et al., 2011; Corney & Davis, 2010; Wood, Griffiths & Parke, 2007). Toce-

Gerstein, Gerstein & Volberg (2003) visade på liknande resultat då de fann att ett av 

huvudkriterierna i DSM-IV som problemspelare uppnådde var att fly från problem. Att 

fly från problem kopplas utifrån Skinners teori som en negativ förstärkning då personen 

flyr från en eventuell bestraffning som i detta fall kan vara att behöva tänka på 

problemet (Passer & Smith, 2009).  

Flera studier fann att problemspelare beskrev en högre känsla av tur när de spelade 

online (Hopley & Nicki, 2010; Lloyd et al., 2010; Wood, Griffiths & Parke, 2007) samt 

att de kände sig tursamma (Wood, Griffiths & Parke, 2007). Dessa resultat visade 

likheter med Chiu och Storm (2010) som beskrev att spelarens upplevda tur var en 

betydelsefull faktor vid utvecklandet av spelproblem. 

Omgivningens påverkan 

Det framkom i resultatet att människor påverkas i stor utsträckning av reklam och gratis 

demoversioner av spel där endast poäng satsas (Corney & Davis, 2010; Griffiths & 

Barnes, 2008; Wood, Griffiths & Parke, 2007). Onlinespelare upplever att pengar bara 

blir till siffror på en skärm, vilket är fallet i demoversioner där låtsaspengar är siffror på 

en skärm (Statens Folkhälsoinstitut, 2011d). Spelare går från demoversioner till spel om 

pengar och den enda skillnaden för spelaren är att pengar elektroniskt har förts över till 

ett spelkonto (Corney & Davis, 2010). Johansson, Grant, Kim, Odlaug och Gotestam 

(2009) fann samband mellan illusionen av kontroll och utvecklandet av spelproblem. 

King, Delfabbro och Griffiths (2010) förklarade att demoversioner ofta är riggade (de 

ger positivt resultat) för att onlinespelare ska lockas till spel om pengar då personen 

luras till en upplevd kontroll av utfallet.  

 

 

Sammanlagt motiverade människor i denna studie sitt spelande med fler än 40 olika 

motiv. Nästan alla motiv kan, beroende på personligheten hos individen, klassas som 

negativ eller positiv förstärkning. För de allra flesta spelare är det flera motiv som ligger 
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till grund för spelandet. Internet erbjuder fler förstärkningar än andra spelformer. 

Kopplat till Skinners teori handlar detta om att spelandet på ett enklare och kraftfullare 

sätt blir intermittent, beteendet blir växelvis positivt och negativt förstärkt och blir då 

svårare att vänja sig av med (Statens Folkhälsoinstitut, 2009). För problemspelare kan 

denna starka intermittenta bindning få förödande konsekvenser då de leder till ökad 

frekvens av spelandet. Enligt Skinners teori agerar människan efter förstärkta 

konsekvenser och det framgår tydligt hos problemspelare att de positiva 

konsekvenserna av spelandet väger över de negativa (Passer & Smith, 2009). Spelen är 

utformade för att på bästa möjliga sätt kunna erbjuda spelaren positiva och negativa 

förstärkare trots att spelaren totalt sett kan förlora pengar. 

Metoddiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva motiven till varför människor spelar 

om pengar på internet samt undersöka om motiven skiljer sig åt mellan problemspelare 

och icke-problemspelare. En litteraturstudie valdes som design med motiveringen att det 

skapade en översiktsbild över nuvarande kunskapsläge. Då spel på internet är ett relativt 

nytt fenomen som under senare år expanderat i hög fart krävdes de senaste publicerade 

forskningsresultaten för att få en sann och tillförlitlig överblick om det aktuella läget.  

Valet av relevanta databaser diskuterades med högskolebibliotekets anställda 

bibliotekarier för det aktuella området. Artiklar söktes därefter i databaserna Pubmed, 

PsycINFO, Academic Search Elite samt SciVerse Science Direct. De fyra databaserna 

kompletterade varandra och var bland annat inriktade mot hälsovetenskap och 

psykologi. Vid sökningen hittades flera av resultatartiklarna i mer än en databas. Inom 

ämnesområdet fanns fler databaser men på grund av tidsplanen begränsades studien till 

dessa fyra. Med tanke på alla databaser som fanns tillgängliga var det möjligt att artiklar 

som svarade på syftet gick förlorade. 

Resultatartiklarna beslutades för att vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

Artiklarna skulle vara etiskt granskade eller redovisat etiska aspekter. Såväl kvantitativa 

som kvalitativa resultatartiklar användes. De huvudsakliga motiven hade flera 

gemensamma drag varför det beslutades att inte skilja motiven från kvantitativa och 

kvalitativa artiklar åt i resultatet. 
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Vid första urvalet av resultatartiklarna lästes endast titlarna vilket kan ha bidragit till att 

relevanta artiklar missades då en titel kan vara missvisande över innehållet. De abstrakt 

med titlar som svarade mot syftet med studien lästes. Då även abstrakt kan vara 

begränsade i innehållet kan artiklar som behandlat studiens syfte av misstag 

exkluderats. Tolkningsfel kan ha förekommit då artiklarna var skrivna på engelska. 

Detta kontrollerades genom att läsa artiklarna flera gånger och diskutera eventuella 

tveksamheter. 

Vid litteraturstudier är det viktigt att inte vara subjektiv och rikta resultatet mot det 

önskade på grund av förförståelsen. Allt resultat som stämmer överens med syftet ska 

inkluderas även om artiklarna talar emot varandra. Detta ökar studiens trovärdighet. I en 

studie var det svårt att avgöra om en grupp spelare tillhörde gruppen problemspelare 

eller icke-problemspelare då de beskrevs som spelare med viss risk till att utveckla 

spelproblem. För att inte riskera att dra felaktiga slutsatser presenterades inte motiven 

för denna grupp vid jämförelsen mellan problemspelare och icke-problemspelare. Detta 

beslut kan möjligen ha påverkat resultatet. 

Flera faktorer gjorde det svårt att generalisera resultatet. Artiklarna ansågs ha god 

vetenskaplig kvalité då studiernas begränsningar diskuterades. Urvalet i majoriteten av 

artiklarna bestod av bekvämlighetsurval vilket medförde svårigheter att redogöra för 

bortfallen. Detta medförde att redovisandet av vilka som valde att avstå från 

undersökningen försvårades. I en studie var det till exempel individer som haft 

spelproblem tidigare som svarade på frågor om spelproblem även om de inte längre var 

problemspelare. Det kan diskuteras om samma spelare skulle delta ifall de hade 

spelproblem då studien genomfördes. Resultatartiklarnas urval riktade in sig på 

bestämda grupper såsom studenter, ungdomar, vuxna eller kvinnor. Ett par artiklar 

behandlade en viss typ av spelform på internet som exempelvis Texas Holdém Poker. 

Resultaten blev därmed inte möjliga att generalisera till den allmänna befolkningen då 

det kan finnas särskilda motiv för speciella spelformer och bestämda grupper på 

internet. 

Vid jämförelser studierna emellan användes olika metoder för att klassificera 

problemspelare. Enkäter baserade på DSM-IV användes vid flertalet studier medan det i 

andra studier räckte med att spelarna själva definierade sig som problemspelare eller 
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icke-problemspelare. Detta gjorde det svårt att jämföra resultaten då det framkom att 

problemspelare inte alltid är medvetna om problemet. 

Konklusion 

Studien visade att personers motiv till spel om pengar på internet varierade stort, fler än 

40 olika motiv rapporterades i artiklarna som fördes samman i sex teman. Dessa sex 

teman bestod av spelandets ekonomiska möjligheter, chans till anonymitet, kontroll 

över sociala interaktioner, bekvämlighet och flexibilitet i spelandet, emotionella 

tillstånd styr spelandet och omgivningens påverkan. I jämförelsen mellan 

problemspelare och icke-problemspelare framkom stor skillnad i motiven. 

Problemspelare motiverade oftast sitt spelande med spelandets ekonomiska möjligheter, 

negativa emotionella tillstånd styr spelandet och chans till anonymitet. Icke-

problemspelare motiverade främst sitt spelande med bekvämlighet och flexibilitet i 

spelandet och positiva emotionella tillstånd styr spelandet. 

Implikation 

Motiven till spel om pengar på internet är många och skiljer sig åt mellan individer, 

vilket gör det önskvärt med fortsatt forskning kring motiven hos specifika grupper och 

om motiven skiljer sig åt. På så sätt kan det bli enklare att individanpassa 

interventionsprogram mot spelproblem i olika grupper. Eftersom onlinespel är ett 

relativt nytt fenomen finns inte tillräcklig forskning för att motverka problemen som 

uppstår. Även om forskningen kommer fram till viktiga resultat går det för långsamt i 

förhållande till de snabbt växande problemen som internetspel medför. Det vore 

intressant med ny forskning som beskriver om det finns någon skillnad i motiven över 

tiden. Om motiven ständigt förändras blir det svårt att skapa relevanta 

interventionsprogram. Forskning bör fokusera på vilka motivskillnader som kan finnas 

hos individer som spelar olika spelformer, exempelvis kanske en bingospelare motiverar 

sitt spelande med helt andra motiv än en pokerspelare, kunskap som kan vara till stor 

hjälp vid behandling av spelproblem och vid skapandet av interventioner. 

Ur ett folkhälsoperspektiv kan studien ligga till grund för stora besparingar för 

individen och samhället. Genom att sprida kunskap om motiven till spel om pengar på 

internet kan kunskapen bidra till acceptans för de personer som lider av spelproblem. 
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Detta i sin tur kan leda till att problemspelare i större utsträckning vågar söka den hjälp 

de behöver på grund av att skamkänslan minskar.   

Utifrån resultatet verkar internet vara en portal som tillfredställer varje spelares 

individuella behov och allteftersom tekniken utvecklas kommer troligen motiven till 

spelande att bli fler. Information från denna studie kan användas i preventivt syfte för 

behandling av spelproblem då en förståelse för motiven till spel om pengar på internet 

klargörs, samt hur dessa motiv skiljer sig åt mellan problemspelare och icke-

problemspelare.
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DSM-IV, spelproblem och spelberoende Bilaga 1 
 

  

Av dessa tio kriterier krävs fem för att fastställa diagnosen spelberoende och tre till fyra för att fastställa diagnosen spelproblem. 

1) Tänker ständigt på spel, kan exempelvis vara upptagen med att tänka på tidigare eller framtida spel, eller funderar på olika sätt att 

finansiera sitt spelande.  

2) Det satsade kapitalet ökar för att personen ska känna någon spänningseffekt. 

3) Har vid upprepade tillfällen försökt att sluta sitt spelande, men misslyckats. 

4) Mår dåligt vid försök att sluta, exempelvis rastlös och irriterad. 

5) Spelar för att fly från personliga problem eller för att undvika negativa hälsotillstånd. 

6) Försöker vinna tillbaka förlorade insatser. 

7) Ljuger för omgivningen om det egna spelandet. 

8) Begår brott eller tänker på att begå brott för att finansiera sitt spelande. 

9) Har förlorat eller riskerat att förlora en nära relation eller ett yrke på grund av spelandet. 

10) Tror att någon person i omgivningen hjälper till att lösa en eventuell ekonomisk krissituation. 
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Publ.år 

Land 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod/Urval 

 

 

Slutsats 

 

Vetens

kaplig 

kvalité 

2010 

Canada 

 

 

Hopley, A.  

& Nicki, R.  

Predictive 

Factors of 

Excessive 

Online Poker 

Playing 

Att undersöka motiven till 

att spela Texas Holdém hos 

studenter genom att 

undersöka om prediktorer 

av andra typer av överdrivet 

spelande gäller för Texas 

Hold’em.   

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

179/250 onlinepokerspelare 

(medelåldern 30år) fullföljde 

studien och rekryterades via 

pokerforum och webbplatser. 

Enkäter baserade på 

riskfaktorer på överdrivet 

spelande och generella frågor 

med spel om pengar (ex. 

motiv) fylldes i anonymt.  

Anledningar till att spela onlinepoker: 

Vinna pengar (48%), utveckla 

färdighet (12,3%), känsla av tur 

(10,6%), nöje (5%), koppla av 

(4,5%), fly (3,9%), spännande (3,4%), 

minska tristess (2,8%), utmanande 

(2,8%), socialt (1,7%). Impulsivitet, 

tristess, negativa känslor, dissociation 

var för sig kan förutse spelproblem.  

*** 

2008 

Storbrita

nnien 

Griffiths, 

M. & 

Barnes, A. 

Internet 

Gambling: An 

Online 

Empirical 

Study Among 

Student 

Gamblers 

Att undersöka skillnaderna 

mellan människor som 

spelar om pengar på 

internet och människor som 

inte spelar om pengar på 

internet.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

473 studenter (medelålder 22 

år) fyllde online & anonymt i 

en enkät om deras gambling 

och gambling på internet och 

beteendet kopplat till det.  

Orsaker till att börja spela om pengar 

på internet: lättillgänglighet (84%), 

flexibel användning (75%), 24-h 

tillgänglighet (66%), vänner gör det 

(67%) stort utbud (57%), reklam 

(40%), anonymitet (25%), 

familjemedlemmar gör det (14%). 

84,9 % tyckte att internetspelandet 

var lättare att dölja, 32 % döljer 

*** 
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spelandet för familjemedlemmar.   

2008 

USA 

Cotte, J. & 

Latour, K.  

Blackjack in 

the Kitchen: 

Understanding 

Online Versus 

Casino 

Gambling 

Att utforska vad som 

händer med konsumtionen 

när spel om pengar flyttar 

från ett reglerat fysiskt 

utrymme till ett oreglerat 

utrymme online som är 

tillgängligt hemma. 

Kvalitativ studie. 30 frivilliga 

personer som spelade på 

internet om pengar 

regelbundet från Las Vegas 

och Nevada intervjuades. 

Personerna fick ta med sig 

bilder till intervjun som de 

tyckte representerade sitt spel. 

Författarna analyserade data 

genom att hitta 

meningsbärande enheter var 

för sig för att sedan diskutera 

utfallet sinsemellan.     

Fördelar med spel om pengar på 

internet: Behöver inte vara social, 

anonymitet, säkerhet, hemmamiljön, 

snabbare än kasino, kan göra flera 

saker samtidigt/pausa, byta bord, kan 

stänga av alla bakgrundsljud, får tiden 

att gå, kan dela upplevelserna med 

familjemedlemmar, kan glömma sin 

smärta.     

*** 

2010 

Kina 

Wong, I. Internet 

Gambling: A 

School-Based 

Survey 

Among Macau 

Students 

Undersöka spel om pengar 

på internet bland studenter i 

Macau. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

457 studenter från sex skolor i 

åk 7-12 fyllde frivilligt i en 

enkät med fyra delar med 

innehåll om internetspel om 

pengar och problemspel.  

Motiv till spel om pengar på internet: 

Underhållande (100 %), möjligheten 

att satsa mindre summor (39,3 %), 

anonymitet (28,6 %), bekvämlighet 

och tillgängligt 24 h/dygn (25 %), 

spara tid (25 %), spela flera spel 

samtidigt (10,7 %). Främsta motiven 

för problemspelare var anonymitet 

(60 %), spara tid (40 %). Bland icke-

problemspelare var det låga 

satsningar (61,1 %), anonymitet (16,7 

%). 

** 
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Många av eleverna fick pengar av 

familjemedlemmar för att spela om 

pengar online (52,4%).     

   

2010 

Storbrita

nnien 

Corney, R. 

& Davis, J. 

The attractions 

and risks of 

Internet 

gambling for 

women: A 

qualitative 

study. 

Att beskriva kvinnors 

synsätt vid spel om pengar 

på internet och de 

associerade riskerna.  

Kvalitativ studie. 25 kvinnor 

(över 18år) som spelade 

frekvent eller var 

problemspelare genomförde 

semistrukturerade intervjuer 

på telefon eller ansikte mot 

ansikte. De fick även fylla i 

PGSI och enkät om 

depression. Författarna 

identifierade huvudrubriker 

och genomförde två sorters 

analyser.   

Motiv till att börja spela om pengar på 

Internet: Vänner/familj, reklam, 

kunna röka och dricka alkohol. 

Fördelar: Tillgängligheten och 

bekvämligheten, säkerheten, 

privathet, anonymitet, mindre 

mansdominans, mer accepterat för 

kvinnor, kunna spela flera spel 

samtidigt, socialt, roligt etc.  

Problemspelarnas särskilda motiv var 

att det erbjöd en flykt och lättnad från 

problem samt att vinna pengar.  

Frekventa spelare (= icke-

problemspelare) ville inte riskera den 

ekonomiska tryggheten och spelade 

främst för nöjets skull och de sociala 

aspekterna.  

*** 

2008 

Storbrit-

tannien  

Wood, R. & 

Griffiths, 

M. 

Why Swedish 

people play 

online poker 

and factors 

Att undersöka Svenska 

pokerspelares attityder till 

och uppfattningar om 

pokerspel på internet, samt 

24 onlinespelare ingick i 

studien efter att de svarat på en 

annons i tidningen. 

Medelåldern 32 år. Av 

Motiven ser annorlunda ut för vanliga 

onlinespelare och professionella 

spelare. Vanliga spelare motiverade 

sitt onlinespel med lättheten, 

*** 
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that can 

increase or 

decrease trust 

in poker 

Websites: A 

qualitative 

investigation 

att diskutera frågor som 

tillit och ansvarsfullt 

spelande. 

deltagarna skapades 3 

fokusgrupper och varje grupp 

deltog i en sittning som 

spelades in på engelska. 

Författarna gjorde en 

temaanalys av materialet. 

möjlighet till låga insatser, 

socialiseringen, spänningen och att 

kunna göra flera saker samtidigt. 

proffsen spelar online för att tjäna 

pengar, möjligheten att spela på flera 

bord samtidigt och för alla nya 

taktiska fördelar som onlinespelet ger. 

2007 

Storbrita

nnien 

Wood, R 

Griffiths, 

M. & 

Parke, J. 

Acquisition, 

Development, 

and 

Maintenance 

of Online 

Poker Playing 

in a Student 

Sample 

Att fastställa grundläggande 

information angående 

onlinespelsbeteende bland 

studenter, samt beskriva 

olika motiv och prediktorer 

för onlinespel och 

problemspel. 

422 studenter som själva 

definierade sig som 

onlinespelare. Studenterna 

valdes ut från ett populärt 

universitet i Storbritannien 

(elever från hela landet). De 

fick svara på en online-enkät. 

62 % började sitt onlinespel pga. att 

kompisar spelade, 23 % för att de såg 

poker på tv, 11,4 % för de blev 

erbjudna en gratisomgång via mejl, 

3,6 % för att de svarat på ett 

reklamutskick. Studenterna spelar för 

att: Slappna av, känna spänning, 

vinna pengar, socialisera, fly från 

problem, minska tristess, utveckla 

skicklighet i spelet, de har tur.  

*** 

2010 

Storbrit-

nnien  

Lloyd, J. 

Doll, H. 

Hawton, K. 

Dutton, W. 

Geddes, J. 

Goodwin, 

G. &  

Rogers, R. 

How 

Psychological 

Symptoms 

Relate to 

Different 

Motivations 

for Gambling: 

An Online 

Study of 

Internet 

Att undersöka relationer 

mellan olika upplevelser i 

sinnesstämningen och 

motiv till spel om pengar 

 

 

4125 självvalda onlinespelare 

svarade på länkar via 

spelsajter. medelåldern 35,5 

år. Komponent analys följt av 

hierarkiskt linjär 

regressionsanalys. 

Artikeln fann att ökat 

problemspelande stärkte motiven 

reglera humör, vinna pengar och för 

tillfredställelsen.  Olika former av 

känslomässiga störningar, som 

humörsvängningar och nedstämdhet 

var associerade till motiv som kunde 

leda till spelbeteendet. 

*** 
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Gamblers 

2011, 

USA 

Potenza, M. 

Wareham, 

J. 

Steinberg, 

M. Rugle, 

L. Cavallo, 

D. 

Krishnan-

Sarin, S. & 

Desai, R. 

Correlates of 

At.risk/Proble

m Internet 

Gambling in 

Adolecents 

Att undersöka sambanden 

mellan spelare med risk, 

problemspelare och 

onlinespel, samt hur dessa 

erkänner eller förnekar sitt 

spelande. 

2006 studenter från 

Connecticut gymnasiet valdes 

ut av de 4523 som svarade på 

enkäten. Analysen av data 

genomfördes med hjälp av 

pearsons x2 test och logistisk 

regressionsanalys.  

Funna motiv till varför individer 

spelar om pengar på internet är 

Spänning, finansiell ökning, fly från 

problem och sociala skäl. I jämförelse 

mellan problemspelare och icke-

problemspelare fann forskarna att 

problemspelare oftare använder fly 

från problem och finansiell ökning 

som motiv till spelandet. 

Problemspelare känner större press 

och ångest.  

*** 

2007 

Canada 

Wood, R. 

Williams, 

R. & 

Lawton, P. 

Why do 

Internet 

gamblers 

prefer online 

versus land-

based venues? 

Some 

preliminary 

findings and 

implications 

Att undersöka varför vissa 

individer väljer eller 

föredrar att spela på 

internet. 

Internetbaserad 

enkätundersökning där 1920 

självutvalda internetspelare 

deltog. Undersökningen 

innehöll både kvalitativ och 

kvantitativ data som 

författarna analyserade genom 

innehållsanalys. 

 

Resultaten visar att onlinespel 

erbjuder sina besökare upplevelser 

och fördelar som landbaserade spel 

inte kan erbjuda. Vanliga orsaker till 

varför personer föredrar onlinespel 

var bekvämlighet, lätthet, komfort. 

Andra orsaker var avståndet till 

kasino, motviljan till offentliga 

spelplatser, internets flexibilitet. 

*** 

 

*  = låg kvalitet  ** = medelgod kvalitet  *** = hög kvalitet 


