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Abstract 
 

Syftet med föreliggande studie har varit att belysa hur ungdomar som kommer till Maria 
Ungdom svarar på frågor om sitt spelande, och om det skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. 
Vi var intresserade av hur många pojkar respektive flickor som har spelproblem, samt om 
dessa eventuella spelproblem var kopplade till annan beroendeproblematik eller till föräldrars 
spelvanor och/eller missbruk. Studien baseras på tidigare forskning, samt delar av material 
från Maria Ungdoms undersökning om spelproblematik hos ungdomar, som genomfördes 
under år 2004. I undersökningen deltog 88 flickor och 69 pojkar. Resultatet visar att hälften 
av ungdomarna har någon gång spelat om pengar, och pojkar spenderar mer pengar på spel. 
Det är dubbelt så många pojkar än flickor som har problem med spelande. Problemspelande 
flickor har i större utsträckning fler psykiatriska diagnoser och depressiva symptom än flickor 
utan problem. Problemspelande flickor har större riskfylld alkoholkonsumtion än pojkar. Inga 
samband har hittats mellan problemspelande ungdomar och föräldrars spelvanor och/eller 
missbruk. Resultaten som har framkommit i studien, har kritiskt granskats och diskuterats 
utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 
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Lista över förkortade namn och beteckningar 

 
ADHD - Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet). 
 
AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test. Självskattningsformulär som mäter per-
sonens konsumtionsmönster av alkohol, (frekvens och omfattning) samt de negativa konse-
kvenser som individen sammankopplar med konsumtionen 
 
CAN - Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning. Har till uppgift att sprida 
saklig information om alkohol och andra droger till alla som arbetar drogförebyggande eller 
av annan anledning är särskilt intresserade av frågan. 
 
DUDIT - Drug Use Disorders Identification Test. Självskattningsformulär som mäter perso-
nens konsumtionsmönster av alkohol, (frekvens och omfattning) samt de negativa konsekven-
ser som individen sammankopplar med konsumtionen 
 
DSM-III - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Third Edition. Föregång-
aren till DSM-IV (se nedan). 
 
DSM-IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition. Klinisk 
metod för att mäta spelproblem. Ett amerikanskt psykiatriskt diagnossystem. 
 
FHI – Folkhälsoinstitutet. Nationellt kunskapscentrum för folkhälsa. En statlig myndighet 
som följer upp den nationella folkhälsopolitiken och utövar tillsyn inom alkohol, narkotika 
och tobaksområdena.  
K-SADS - Schedule for Affecitve Disorders and Schizophrenia for School Aged Children – 
instrument för att mäta grad av psykiatriska problem hos ungdomar under 17 år. Består av 
standardiserade strukturerade diagnostiska intervjuer som utarbetats för vuxna, barn och ung-
domar och genomförs av en specialutbildad barn- och ungdomspsykiatriker/barnpsykolog. 
 
SCID - Structured Clinical Interview for DSM-IV – instrument för att mäta grad av psykiat-
riska problem hos ungdomar över 17 år. Består av standardiserade strukturerade diagnostiska 
intervjuer som utarbetats för vuxna, barn och ungdomar och genomförs av en specialutbildad 
barn- och ungdomspsykiatriker/barnpsykolog. 
 
SOGS-RA - en ungdomsvariant av SOGS (South Oaks Gambling Screen). Det mest använda 
självskattningsinstrumentet för att mäta problem med spel. 
 
WHO – World Health Organization 
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INLEDNING 

De flesta människor tar en lott då och då, många sitter framför tv:n på söndagskvällen och 
spelar bingolotto. För majoriteten människor är spel förmodligen ett harmlöst nöje, en trevlig 
fritidssysselsättning som ger gemenskap, spänning och glädje (Rönnberg, 1998, s.1). Men 
spel är inte alltid en källa av glädje, det kan ibland också medföra negativa konsekvenser för 
en del människor. Den svenska spelmarknaden har gått igenom stora förändringar de senaste 
åren, och barn och ungdomar som växer upp idag exponeras för olika spel där man kan satsa 
pengar, på ett helt nytt unikt sätt. Barn och ungdomar introduceras ofta till spel av familje-
medlemmar (Volberg, 2002, s.257), men tillgängligheten för spel på marknaden har också 
gjort att det idag finns få tillfällen och tidpunkter i vardagslivet då det inte är möjligt att satsa 
pengar på spel. För barn och unga kan denna introduktion, exponering och tillgänglighet in-
nebära att de riskerar att öka spelandet och därmed också öka risken att senare få problem 
(Fröberg, 2006, s.4). 
 
Det är dock ännu okänt hur spelmarknadens förändringar och den ökande exponeringen för 
spel påverkar och har påverkat spelvanorna hos de barn och ungdomar som växer upp idag 
(Fröberg, 2006, s.4). Generellt är kunskapsnivån om spelets konsekvenser låg, vilket gäller 
för samhället i stort (Jonsson, Andrén, Nilsson, Svensson, Munck, Kindstedt och Rönnberg, 
2003, s.15). Frågor som ofta återkommer från olika håll i samhället gällande de problematiska 
konsekvenser spelandet kan ha är; Vad innebär det att spela så att problem uppkommer, hur 
kan man fastställa att det rör sig om problematiskt spelande, och hur stort är i så fall proble-
met (Rönnberg, 1998, s.1)?  
 
Sedan början på 1980-talet har det funnits en klinisk metod för att mäta problematiskt spelan-
de. Denna metod består av det amerikanska psykiatriska diagnossystemet DSM-IV. Före-
gångaren till denna metod var DSM-III, och 1980, då denna metod började användas, blev 
problematiskt spelande en psykiatrisk diagnos. Utifrån denna mätmetod hävdas det att spel 
kan ge upphov till ”spelberoende” eller ”spelmani”, samt att detta är möjligt att mäta (Frö-
berg, 2006, s.7). Detta kan ses som ett exempel på hur sociala förhållanden i någon mån kon-
strueras som problem. Lindgren (1993) hänvisar till Herbert Blumer (1971), och hans kritik 
mot sociologins traditionella analys av sociala problem, när han menar att befästelsen av ett 
socialt problem är en kollektiv definitionsprocess. Den historiska och kulturella kontexten 
inverkar på huruvida ett förhållande ska etableras som problematiskt eller ej. ”Den sociala 
definitionen, inte den objektiva sammansättningen, bestämmer huruvida förhållanden, situa-
tioner och beteenden framstår som sociala problem” (s. 42). För att sociala problem ska eta-
bleras måste fenomenet i fråga uppmärksammas och legitimeras från den allmänna diskursens 
arenor, såsom media, lagstiftande församling eller någon verkställande myndighet (s. 42). 
 
Det som är problematiskt avseende att försöka mäta spelproblem hos ungdomar är att det inte 
råder någon koncensus om vad man menar med spelberoende bland ungdomar, och vad det är 
man egentligen försöker mäta med olika instrument (Fröberg, s. 2006, s.15). Det är också 
osäkert i hur stor utsträckning de kliniska kriterierna är möjliga att tillämpa för gruppen ung-
domar, då de är utvecklade för att diagnostisera spelberoende hos vuxna (Fröberg, 2006, 
s.17).  
 
En del studier som finns att tillgå lyfter fram frågan om varför man kan hamna i ett spelbero-
ende. I andra studier hävdar man att spelproblem eller spelberoende ofta inte är ett isolerat 
problem i sig, utan att när ungdomar spelar mycket eller har ett spelberoende, finns det ofta ett 
eller flera andra problem parallellt, såsom psykiska problem, substansbruk/missbruksproblem 
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och kriminellt beteende (Fröberg, 2006, s.28 ff.). All annan tillgänglig forskning visar också 
att pojkar tycks börja spela tidigare, på fler spel, spelar oftare, spenderar mer tid och pengar 
på spel, samt att de upplever fler spelrelaterade problem än flickor (Volberg, 2006, s.257). 
Två till fem gånger fler pojkar än flickor har enligt tidigare studier ett spelproblem eller ett 
spelberoende, vilket kan bero på, eller förklaras genom en viss forskningsproblematik inom 
området. I stort saknas det studier kring flickor och spelberoende, och mätinstrumenten är inte 
avpassade för att mäta flickors förhållningssätt till spel, spelmönster eller konsekvenser av 
spelande (Fröberg, 2006, s.27).  
 
Maria Ungdom är en klinik som tar emot ungdomar upp till 20 år, från hela Stockholms län, 
som har eller löper risk att utveckla ett missbruk av alkohol och narkotika. Under år 2004 be-
drevs en studie i syfte att bland annat studera i vilken utsträckning psykisk ohälsa förekommer 
bland ungdomar, och föräldrar, som besöker Maria Ungdom. I denna studie inkluderades, vid 
första uppföljningstillfället, sex månader efter studiens start, även frågor om ungdomarnas 
spelande (Tengström, 2003, s.33). Det är delar av dessa frågor som i föreliggande studie har 
bearbetats och sammanställts.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med föreliggande studie är att belysa hur ungdomar som kommer till Maria Ungdom 
svarar på frågor om sitt spelande. Syftet är vidare att utforska om det finns eventuella sam-
band mellan ungdomars spelande/spelproblem och annat missbruk, psykisk hälsa, kön, samt 
om det finns ett samband med ungdomarnas föräldrars spelvanor och/eller missbruk. 
 
 

1. Hur ser ungdomars spelande ut, och skiljer sig spelvanorna åt mellan pojkar och  
flickor? 

 
2. Hur många pojkar respektive flickor har spelproblem, och är dessa eventuella problem 

kopplade till psykisk hälsa och/eller eget missbruk?  
 

 
3. Finns det en koppling mellan ungdomars spelande/spelproblem och föräldrars 

spelvanor och/eller missbruk? 
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DEFINITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR 

Psykisk hälsa 
WHO:s1 definition av hälsa från 1946 är, ett tillstånd av fullständig fysisk och psykiskt väl-
mående och betyder därmed inte enbart frånvaro av sjukdom. På senare år har denna defini-
tion modifierats för att innefatta förmågan att leva ett socialt och ekonomiskt produktivt liv. 
WHO:s definition har dock kritiserats eftersom vissa menar att hälsa inte kan definieras som 
ett tillstånd, utan måste ses som en process av kontinuerlig anpassning till de ständigt förän-
derliga livsvillkoren, och till den mening vi ger livet. Därför anses WHO:s definition av 
många som ett idealiskt mål, mer än en realistisk definition (wikipedia.org, 060502).    

Psykosocialt synsätt 
Enligt nationalencyklopedin (NE) är psykosocialt synsätt ett synsätt där individens upplevel-
ser och handlande och omgivande sociala förhållanden uppfattas som nära knutna till varand-
ra. I socialt arbete och behandlingsverksamhet används termen för att betona att man för att 
förstå en klient måste beakta både hennes personliga läggning och förhållanden i familj, ar-
betsmiljö och samhälle (NE, nätversionen, 2000). 

Socialt problem 
Att definiera begreppet socialt problem är problematiskt. Främst kanske för att ett fenomen 
som är problematiskt för vissa, kan vara positivt för andra. Exempelvis anser en del männi-
skor att det ekonomiska bidragssystemet i Sverige är alldeles för generöst, medan detta sy-
stem för andra är den enda inkomsten och ett villkor för överlevnad. Villkoren i samhället ser 
olika ut för olika individer, och är i stora drag en klassfråga. Enligt NE betyder sociala pro-
blem ”brister i en befolknings levnadsförhållanden som gäller så många människor att staten 
eller enskilda organisationer anses böra ingripa. Det kan gälla minimikrav på hälsa, föda, bo-
stad och arbetsförhållanden men också en rimlig grad av rekreation, säkerhet till liv och egen-
dom samt mänskliga rättigheter” (NE, nätversionen, 2000). Sociologen Sven-Åke Lindgren 
(1993) hänvisar till Robert Merton, som tillsammans med Robert Nisbet presenterade en sam-
lingsvolym 19612, där Merton definierar sociala problem som ”påtagliga, oönskade skillnader 
mellan vad som faktiskt förekommer i ett samhälle och vad ett betydelsefullt kollektiv inom 
detta samhälle verkligen vill ska förekomma” (s.37). 

 

                                                 

 
1 WHO – World Health Organization. 
2 Enligt Lindgren (1993) har Merton därmed givit ett inflytelserikt och tongivande bidrag till teoribildningen om 
sociala problem. 
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Spel 
Enligt NE är begreppet spel en benämning på tidsfördriv, vanligen tävlingsform, för en eller 
flera personer, utövade efter vissa regler och vanligen med någon sorts hjälpmedel eller rekvi-
sita (NE, nätversionen 2000). I föreliggande studie kommer begreppet spel att avgränsas och 
omfatta enbart spel om pengar, dvs. spel där man satsar och kan vinna pengar. I den engelsk-
språkiga litteraturen är uttrycket för spel gaming eller gambling. Med gaming avses spel och 
tävlande i allmänhet och associeras mer till lek, medan gambling avser kommersiellt spel om 
pengar, och kan associeras till risktagande och slumpen (Fröberg, 2006, s.6).  

Ungdomars spelande  
Med ungdomars spelande menas i föreliggande studie undersökningspersonens beteende 
kring spelandet, t.ex. hur mycket pengar satsas, på vad, hur ofta, var och med vem ungdomen 
spelar. 

Barn och ungdomar 
I föreliggande studie menas med barn och unga personer upp till 20 år. 

Spelmani 
I Sverige används benämningen spelmani för personer med spelberoende. Enligt NE betyder 
begreppet irrationellt spelbegär, en form av impulskontrollstörning. Spelmani kännetecknas 
av att tankarna är upptagna av tidigare och planerade spel. Vid försök att kontrollera spelbegä-
ret uppstår rastlöshet och irritation (NE, nätversionen, 2000). 

Kännetecken, och klinisk definition, för problemspelande eller spelberoende 
Benämningarna som används för att beskriva en människa med spelproblem är många; Stor-
spelare, spelberoende, spelmani, problemspelare, spelmissbrukare, etc. Det som dock är ge-
mensamt inom forskning och annan litteratur är att man försöker skilja på mycket allvarliga 
problem och mindre allvarliga problem. Den grundläggande metod som används för detta är 
klinisk, och grundar sig på det amerikanska psykiatriska diagnossystemet DSM-IV3 (Fröberg, 
2006, s.7). Problematiskt spelande blev en psykiatrisk diagnos 1980, då DSM III kom ut och 
introducerade termen ”pathological gambling”. Kriterierna omarbetades dock och diagnossy-
stemet blev istället DSM-IV (wikipedia.org, 2006). I detta diagnossystem finns ingen defini-
tion för personer med mindre allvarliga problem, utan bara pathological gambling (eller spel-
mani på svenska). I föreliggande studie kommer termen sannolikt spelberoende eller spelbe-
roende att användas för den som har allvarliga problem och problemspelare för den som har 
mindre allvarliga problem. 
 
 

                                                 

 
3 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition. 
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Enligt DSM-IV kan det antas att en person har spelmani om fem av följande tio kriterier upp-
fylls; 
 

1. Upptagenhet – Man tänker och fantiserar ständigt på spel, planerar att spela, skaffa   
pengar till spel, osv. 

2. Tolerans – För att uppnå spänningseffekten behöver man hela tiden öka på sum-
man man spelar för. 

3. Kontrollförlust – Kontrollen på hur mycket man satsar, att kunna begränsa spelan-
det eller sluta spela har gått förlorad. 

4. Abstinenssymptom – Olika symptom uppträder då man avhåller sig från spel, så-
som rastlöshet och irritation. 

5. Spelar som flykt – Man spelar för att slippa tänka på bekymmer, undvika att få en 
depression, slippa känna skuld, få ångest, osv. 

6. Jagar förluster – Förlorade pengar i spel används för att spela igen och vinna till-
baka förlusten. 

7. Lögner – För att dölja sitt spelande ljuger man för omgivningen. 
8. Kriminalitet – För att kunna spela begår man brott, exempelvis förskingring, stöl-

der eller bedrägerier. 
9. Sociala konsekvenser – Man riskerar personliga relationer, familj, arbete eller lik-

nande på grund av sitt spelande. 
10. Man förlitar sig på andra i finansiella krissituationer. (Fröberg, 2006, s.7) 
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BAKGRUND 

Spelets historia 
Utifrån historiska fynd som papyrusrullar, på kilskriftstavlor och på runor går det att utläsa att 
i nästan alla kulturer under människans existens, har spel i olika former varit en del i historien 
(svenska spel, 2005). Så långt tillbaka i tiden som 5000 år, har det funnits tärningar som män-
niskor använt sig av, och som har varit en del av vad som har utvecklats till de spel vi använ-
der oss av idag. Enligt bibeln använde Moses lotter när han fördelade landområden (4 Mos. 
26:55).  
 
Under vikingatiden var tärningsspel något som ingick i det dagliga livet. På 1500-talet visar 
historiska källor att kortspel förekom och hade blivit populära, men också mer traditionella 
slump- och skicklighetsspel förekom. Statliga lotterier etablerades redan 1772 av Gustav III. 
Det första stora spelbolaget i Sverige startades 1934 och var Tipstjänst. Förtjänsterna skulle 
gå till staten och idrottsrörelsen. Några år senare skapades Penninglotteriet. Dessa två slogs 
senare ihop till Svenska spel, som kontrollerades av staten. Ett annat stort svenskt spelbolag är 
nu Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) som bildades 1974, och har monopol på hästspel. 
Under de senaste årtiondena har folkrörelserna fått tillstånd till spel. Detta har lett till att en 
stor del av dessa – särskilt idrottsrörelsen – är beroende av intäkterna från dessa spel (Rönn-
berg, Volberg, Abbott, Moore, Andrén, Munck, Jonson, Nilsson och Svensson, 1999, s. 24). 
 
Spel har dock inte bara varit ett västerländskt fenomen. Det vittnar bland annat flera texter i 
Koranen om. I Koranen uttrycks både skepsis och direkta fördömande mot alkohol, men ock-
så mot ”mazirspelet” som anses vara ett verk av djävulen i hans försök att fördunkla männi-
skors sinnen (Helling, 2003, s.7).  

Historik – kritik mot spel 
Så långt tillbaka som på 1300-talet höjdes kritiska röster angående de negativa effekterna av 
spel. Ett försök att reglera spelandet gjordes genom landskapslagarna, dock utan något större 
åtlydande (Rönnberg, m.fl., 1999, s. 19). På grund av att spelandet innehåller både destruktiva 
sidor och för vissa även ekonomiskt lukrativa sidor, har man från ”ansvarigt håll” försökt att 
både kontrollera, stävja eller åtminstone styra dess utbredning. I Sverige tog staten tidig kon-
troll över spelverksamheten. Så tidigt som på 1700-talet fanns det i Sverige ett statligt reglerat 
nummerlotteri som initialt förestods av skalden Carl Michael Bellman. Kritik som förekom 
under 1800-talet och det begynnande 1900-talet mot spelande, kom från kyrkan, frikyrkorna 
och nykterhets- och arbetarrörelsen. År 1841 stängdes det statliga nummerlotteriet och andra 
spel förbjöds av staten (Rönnberg, m.fl., 1999, s. 20). På samma sätt som svenska folkets al-
koholvanor genom beskattning har tillfört statskassan ansenliga summor pengar, har också 
svenska folkets spelbenägenhet gjort det (Helling, 2003, s.7). 

Spelutvecklingen i Sverige  
I Sverige har det precis som i andra länder skett en stadig tillväxt av spelande under 1900-
talet. Redan under efterkrigstiden började attityden till spel om pengar att förändras och under 
1980-talet kom det stora genombrottet för spelindustrin. Under de senaste åren har den svens-
ka spelmarknadens omfattning successivt ökat. Under 1990-talet spelades det för mer än 30 
miljarder kronor i Sverige, vilket gav stora vinster till staten, trav- och galoppsporten, folkrö-
relserna och spelindustrin (Helling, 2003, s.7- 8).  
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Det har skett en påtaglig förändring av spelandets spridning och inträngning i nya miljöer de 
senaste åren. Numera är det få situationer och tidpunkter i vardagslivet då det inte är möjligt 
att satsa pengar på någon form av spel (Fröberg, 2006, s. 4). Idag kan man spela på olika spel 
oavsett var man bor, spelutbudet finns i de flesta kiosker och tobaksaffärer. Via telefonen kan 
människor idag delta i en rad olika spel, i TV görs reklam för spel och det spelas och tävlas 
dagligen. På restauranger, matställen och i kaféer erbjuds bland annat automatspel, kortspel 
och kasinospel (Jonsson, m.fl., 2003, s.15 ff.). Den elektroniska teknologin har en påtaglig 
inverkan på kommersen i spelindustrin över hela världen. Det satsas väsentliga resurser på 
tekniska lösningar för att underlätta hanteringen och göra det lättare för spelare att följa lopp, 
matcher, dragningar, snabba på ekonomiska transaktioner och göra spelen mer attraktiva. Ge-
nom att den svenska och internationella spelmarknaden har blivit alltmer global, har det med-
fört att den tekniska utvecklingen också möjliggör nya sätt att spela på. Marknaden för Inter-
net är enorm, och idag finns det hundratals möjligheter och ställen att satsa pengar på för den 
som har tillgång till Internet. Särskilt lockande med spel på Internet är det för barn och ung-
domar som har datorvana. För dem är det lättare att utnyttja det faktum att åldersrestriktioner 
är svåra att vidmakthålla i cyberrymden (Rönnberg, m.fl., 1999, s.17-18).      
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TIDIGARE FORSKNING 

Ungdomar och spel 
”Tonåren är en tid när individen går från barndom till vuxenliv. Liksom experimenterandet 
med sex och bruket med alkohol, tobak och droger, kan spel bli ett uttryck för tonåringens 
strävan att skapa sig sammanhängande och bestående identiteter” (Rönnberg, m.fl., 1999, s. 
65). För de flesta ungdomar är spel mer som en hobby och ett sätt att umgås. Men för en del 
blir spelandet ett problem och kan ge allvarliga ekonomiska, sociala och hälsomässiga konse-
kvenser (Griffiths, 2002, s. 223 ff).  
 
Jämfört med tidigare generationer så exponeras barn och ungdomar som växer upp idag, på 
ett helt nytt unikt sätt vad det gäller olika former av spel om pengar. Reklamen för olika typer 
av spel har blivit mer aggressiv och riktar sig ofta till unga. Spelbolagen designar spel som 
riktar sig till specifika grupper av människor för att få fler att börja spela. Dessutom försöker 
spelbolagen att systematiskt tona ned riskerna som finns med att spela genom att marknadsfö-
ra penningspel som underhållning och något roligt som man gör tillsammans med sina vänner 
(Fröberg, 2006, s. 4).  
 
De flesta studier som har genomförts om ungdomars spelvanor är genomförda i USA och Ka-
nada, och ett fåtal i Europa och Australien. Gemensamt för alla dessa studier är att en majori-
tet, 60-90 procent, av alla ungdomar någon gång i sina liv har spelat om pengar, samt att ung-
domar spelar mindre än vad vuxna gör. I de nordiska länderna visar studier att det är lika fö-
rekommande här som i övriga västvärlden. Rossow och Hansen har i Norge gjort en stor un-
dersökning, där det framgår att nästan 80 procent av de norska ungdomarna, 12 – 18 år gamla, 
har under det senaste året spelat om pengar. När det gäller svenska ungdomar så spelar de, 
enligt den hittills enda svenska befolkningsundersökningen om spel, ungefär lika ofta; tre 
fjärdedelar av de svenska 15 – 17 – åringarna uppgav att de har satsat pengar på spel det se-
naste året (Fröberg, 2006, s.10). 

Spelberoende eller problemspelande bland ungdomar 
I en majoritet av studier som har gjorts finner man att ju äldre ungdomarna är, desto mer spe-
lar de. Andelen unga med spelproblem och spelberoende ökar på motsvarande sätt ju äldre de 
blir. I de flesta studier har man bara tillfrågat ungdomar som är 14 år och uppåt, men i några 
har man också frågat yngre som är från 11 år. I en spansk undersökning deltog till och med 
åttaåringar. Dessa studier visar att spelproblem förekommer i tidig ålder, men att det är gans-
ka ovanligt före 11 års ålder. Att vara spelberoende förekommer dock inte före 14 års ålder i 
dessa studier (Fröberg, 2006, s.24).  
 
I Nordamerika har en meta-analys av nio studier gjorts, vilken beräknar förekomsten av någon 
form av spelproblem bland nordamerikanska ungdomar till 10-14 procent. Dessa siffror 
stämmer också väl överens med studier från Australien och Europa (Fröberg, 2006, s.31). År 
1997 utfördes i Sverige en stor undersökning av professor Sten Rönnberg med flera Rachel 
Volberg, Max Abbott, Lamar Moore, Anders Andrén, Ingrid Munck, Jakob Jonsson, Ove 
Svensson och Thomas Nilsson), som bland annat visade att trots att ungdomar spelar mindre 
än vuxna, uppvisar de en högre grad av problem. 5,1 procent av ungdomar 15-17 år klassades 
som aktuella problemspelare -96-97. Motsvarande siffror för vuxna 25-44 år var 2,4 procent. 
Att ungdomar uppvisar spelproblem i större utsträckning än vuxna stämmer med internatio-
nella studier. Studien visar också att trots att ungdomar som är födda utomlands spelar mindre 
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än ungdomar födda i Sverige, uppvisar de en högre andel spelproblem. Detta stämmer också 
överens med den vuxna gruppen (spelinstitutet.se, 2006-03-13).  
 
Enligt Stig Helling (2003) är frågan om varför man hamnar i spelberoende svår att svara på. 
Liksom andra beroendeförhållanden rör det sig om en samverkan mellan individers person-
lighet och yttre omständigheter. Till stor del formas personligheten av det biologiska arvet 
och av tidigare livserfarenheter. Det sociala arvet är ett ofta använt begrepp, som innebär att 
den unga individen tar till sig och imiterar de nära vuxnas sätt att uppföra sig på och lösa kri-
ser i olika livssituationer. När individerna senare skall ut i livet är förutsättningarna alltså oli-
ka gällande att hantera omgivningens krav och möjligheter, att bearbeta ängslan, att möta det 
okända och att tillfredsställa behov av spänning och omväxling (s.15). Ove Svensson (2005) 
lyfter i sin avhandling fram olika perspektiv på spel och spelproblem. Han menar att inom 
kliniskt inspirerad forskning har man valt att betona individuella förhållanden såsom inre bio-
logiska, känslomässiga samt kognitiva processer. Social forskning väljer att undersöka vilken 
betydelse spelmarknaden och andra sociala processer och förhållanden har på detta fenomen. 
Vidare menar Svensson (2005) att spelandet och dess konsekvenser måste relateras till en 
gemensam referensram, för att på så vis underlätta förståelsen av de fenomen som undersöks 
(s.135).  

Problemspelande eller spelberoende bland ungdomar är inte ett kroniskt tillstånd 
Svensson (2005) menar att ungdomars spelproblem inte utvecklas på samma vis som vuxnas. 
Med det menar han att de problem ungdomar har med spelande i många fall inte kvarstår över 
tid. Ungdomars spelproblem och spelvanor är därmed mer föränderliga än vad forskningen 
hittills har kommit fram till. Antagandet om att spelproblem är ganska stabila hos en ungdom 
över tid har enligt Svensson kunnat bestå i brist på empiri från longitudinella studier. Denna 
typ av studier erbjuder möjligheten att följa en grupp ungdomar under flera år, och därmed 
också kunna se hur spelvanor och spelproblem hos ungdomar utvecklas och också avklingar 
med tiden (s.29 ff.). Kriterierna som nu används för att försöka mäta spelberoende utgår ifrån 
vuxnas spelberoende. Detta faktum gör att denna bedömning bland ungdomar blir problema-
tisk och osäker, och också huruvida dessa kriterier är tillämpbara för ungdomar (Fröberg, 
2006, s. 7). 

Problem associerade till spelberoende eller problemspelande hos ungdomar 
Spelproblem eller spelberoende är ofta inte ett isolerat problem i sig. Forskningen som stude-
rar dessa områden pekar på att när ungdomar spelar mycket eller har ett spelberoende, finns 
det ofta ett eller flera andra problem parallellt, såsom psykiska problem, substans-
bruk/missbruksproblem och kriminellt beteende (Fröberg, 2006, s. 28 ff.). Potenza (2002) 
pekar också på detta samband då han bland annat hänvisar till en studie som gjorts på Ver-
mont high School i USA. Där framkom att ungdomar som spelar, har också ofta ett flertal 
andra riskbeteenden. Ungdomar som spelar har, jämfört med ungdomar som inte spelar, i stör-
re utsträckning ett mer riskfyllt användande av alkohol, tobak, droger och steroider. Annat 
riskbeteende som också kunde påvisas i denna studie var bland annat rattonykterhet, riskfyllt 
sexuellt beteende och våld (s. 249). I ett flertal andra studier som har gjorts hos ungdomar om 
spelvanor och eventuella problem med spelandet, har man också ställt frågor om andra hälso-
relaterade vanor och eventuella problem. De resultat som sammanfattningsvis har framkom-
mit i studierna är följande: 
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1.  Psykiska besvär 
 - ensamhet och bristande socialt stöd 
 - depression, självmordstankar och ångeststörningar 
 
2.  Kognitiva svårigheter och beteendeproblem 
 - impulsivitet och risktagande beteende 
 - hyperaktivitet och uppmärksamhetsproblem 
 - inlärningsproblem 
 - problem i skolan 
 
3.  Kriminalitet 
 
4.  Missbruk (Fröberg, 2006, s. 27).  
 
Det precisa sambandet mellan spelande och annat riskbeteende har dock inte klarlagts, och 
forskningen kring detta är ännu bristfällig (Potenza, 2002, s. 249). 

Psykisk hälsa 
Enligt Fröberg (2006) är det vanligare att problemspelande ungdomar uppger sig ha en sämre 
psykisk hälsa än övriga ungdomar. Det som tycks vara vanligast är att betydligt fler av dessa 
ungdomar upplever ensamhet, samt ett sämre socialt stöd och färre vänner än ungdomar utan 
spelproblem (s. 28). Internationell forskning visar även att ungdomar med spelproblem oftare 
är deprimerade och har/har haft tankar på att ta sitt liv. Det är också vanligare att dessa ung-
domar tidigare gjort självmordsförsök, samt att ha – eller ha haft – ångestrelaterade symtom 
(Deverensky, Gupta, Dickson, Hardoon och Deguire, 2002, s. 242). Enligt Fröberg (2006) är 
det särskilt flickor som rapporterar om det sistnämnda (s.28).  

Missbruk 
Tidigare studier visar att det finns en tendens på att ungdomar som ägnar mycket tid till spel, 
samt spelar för mycket pengar, också tycks konsumera mer alkohol än sina jämnåriga som 
spelar mindre. Motsvarande samband finns även mellan att ha spelproblem eller ett spelbero-
ende och att ha andra missbruksproblem med alkohol och droger. Enligt studierna är detta 
samband särskilt tydligt för pojkar (Fröberg, 2006, s.29). 
 
Sedan 1971 har årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, 
tobaks- och sniffningsvanor genomförts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupp-
lysning (CAN). Undersökningarna har utförts på riksrepresentativa urval i bland annat årskurs 
9. Undersökningarna har genomförts som anonyma gruppenkäter i klassrummen. I 2005 års 
undersökning deltog 5 372 från årskurs 9. Bortfallet uppgick till 15 procent i denna årskull 
(Hvidfeldt och Rask, 2005, s.21). Det som i stora drag framkom i denna undersökning var 
bland annat; 
 
–  27 procent av flickorna och 26 procent av pojkarna uppgav att de inom en 7 dagars period 

druckit öl, vin, sprit, alkoläsk eller starkcider. 
–  38 procent av flickorna och 47 procent av pojkarna uppgav att de en gång i veckan, eller 

oftare dricker starköl. 
–  46 procent av flickorna och 28 procent av pojkarna brukar dricka vin en gång i veckan, 

eller oftare. 
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–  8 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna dricker sprit en gång i veckan, eller ofta-
re. 

–  68 procent av flickorna och 62 procent av pojkarna dricker blanddrycker4 en gång i veck-
an, eller oftare. 
 

Sammanfattningsvis visar dessa resultat på att könsskillnaden, som tidigare år varit mer mar-
kant, minskat alltmer. Flickornas konsumtion närmar sig, och är i vissa fall större än pojkar-
nas. Dock är en stor del av denna minskning en följd av en minskad alkoholkonsumtion bland 
pojkarna (Hvidfeldt och Rask, 2005, s. 21 ff.).  

Spelproblem och/eller missbruk i familjen  
Barn introduceras ofta till spel av sina föräldrar, det är inte ovanligt att det är föräldrarna som 
förser barn och ungdomar med exempelvis lotter. Ungdomar som har spelande föräldrar 
och/eller föräldrar med missbruksproblem, spelar ofta mer och tidigare (Fröberg, 2006, s. 36). 
I ett flertal studier har även ett samband avseende problemspelande ungdomar och missbruk 
och/eller problemspelande i familjen undersökts. Bland annat visar en norsk studie5 att 4,1 
procent av problemspelarna vid tiden för studien hade föräldrar som hade haft, eller har, pro-
blem med spelandet. Detta resultat visade i den nämnda studien en signifikant skillnad mot 
icke problemspelare (Lund och Nordlund, 2003, s.92) I Kanada genomfördes en studie där 
ungdomar, och deras båda föräldrar, tillfrågades om spelvanor – och även om eventuella pro-
blem med spelandet. Det som framkom var, att bland de ungdomar som i betydligt större ut-
sträckning än andra ungdomar spelade, hade också föräldrar som spelade mycket eller som 
hade problem med sitt spelande (Fröberg, 2006, s. 36). 
 
Tidigare studier har också påvisat att det är vanligare bland problemspelande ungdomar att ha 
någon förälder som missbrukar alkohol eller droger (Gerdner och Svensson, 2003, s.182 ff.). 
Vidare tycks det också vara vanligt att ungdomar som har problem med spel, upplever sig ha 
en dålig relation till sin familj - framförallt till föräldrarna. Dessa ungdomar rapporterar i un-
dersökningar om ett dåligt familjeklimat samt ett otillräckligt stöd från föräldrarna (Fröberg, 
2006, s. 28).  

Riskfaktorer vid problemspelande hos ungdomar  
De associerade problem som finns till spelproblem eller spelberoende benämns ofta slarvigt i 
dagligt tal som riskfaktorer för spelproblem, eftersom de finns hos samma individ samtidigt. 
Det är ofta som man drar slutsatsen att de också har orsakat varandra eller att en förekomst av 
något har orsakat förekomsten av något annat. Men, förekomsten av olika problem hos en 
ungdom behöver nödvändigtvis inte innebära att det ökar risken för att denne har spelproblem 
eller spelberoende. Med andra ord så är det inte säkert att exempelvis psykiska besvär,  
alkoholmissbruk eller kriminalitet ökar risken att börja spela. Men det både kan vara så, och 
är ofta så att två associerade faktorer som exempelvis alkoholmissbruk och spelproblem be-
stäms av en tredje faktor som ökar risken för båda dessa beteenden (Fröberg, 2006, s.32).  
 

                                                 

 
4 Starkcider, alkoläsk eller andra blanddrycker. 
5 Denna undersökning var inte begränsad enbart till unga, men kan ändå ses som något av en fingervisning. To-
talt bestod 289 respondenter av ungdomar mellan 15 och 17 år. 
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Enligt Rachel Volberg (2002) visar forskning på vuxna spelberoende, att dessa börjat spela 
betydligt tidigare än människor utan spelproblem. Som tidigare har nämnts så introduceras 
barn också ofta till spel av familjemedlemmar, som inte är medvetna om riskerna med detta. 
Ungdomar börjar ofta spela innan de börjat experimentera med annat, såsom tobaksrökning, 
alkohol, droger samt sexuella aktiviteter. Spel sammanfaller också ofta med andra problema-
tiska beteenden och graden av psykosocial hälsa, vilka kan försvåra för ungdomar att komma 
över andra svårigheter i livet. Ytterligare en riskfaktor är att många ungdomar uppger att de, 
trots åldersgränser, har tillgång till spel på kasinon, möjligheten att köpa lotter, samt vadslag-
ning på hästar (s. 257). Ett flertal studier visar också att ungdomar ofta väljer att som en social 
aktivitet spela tillsammans med sina vänner. Studier från USA och Kanada visar att ungdomar 
som har spelproblem eller ett spelberoende ofta har vänner med samma problem (Fröberg, 
2006, s. 37). Svensson (2005) beskriver i sin avhandling att familjen kan ses som speldebu-
tens arena, och att vännerna tar över föräldrarnas betydelse först senare i livet. Ungdomar 
spelar gärna som en fritidsaktivitet tillsammans med sina vänner – för att koppla av och/eller 
för att uppleva lite spänning i tillvaron. Spelet kan också ingå som del av ett experimenteran-
de med gränser och risktagande, där ungdomarnas bristande erfarenhet av att begränsa sig och 
kontrollera sig kan bidra till att de snabbt kan utveckla problem (s. 22 ff.).  
 
Enligt Svensson (2005) har spelproblem rapporterats vara vanligt förekommande bland eko-
nomiskt svaga grupper i samhället. Studier visar att ungdomar som växer upp i familjer, vilka 
uppbär socialbidrag, löper signifikant större risk än andra ungdomar att få spelproblem, jäm-
fört med andra som ägnar sig åt att spela (s.229).  
 
I en australiensisk studie där man undersökte familjens socioekonomiska status och samban-
det till spelvanor, fann man att i marginaliserade familjer spelade familjemedlemmarna mer, 
vilket också gällde för ungdomarna i familjen. I Australien innebär det att ungdomar från ur-
sprungsbefolkningen är överrepresenterade bland unga problemspelare. I Norge och Sverige 
har man också funnit detta samband. Bland ungdomar som har invandrarbakgrund är det ock-
så vanligare att ha spelproblem och spelberoende, jämförelsevis med ungdomar utan invand-
rarbakgrund (Fröberg, 2006, s.37).  

Skillnader mellan pojkar och flickors spelande  
All tillgänglig forskning visar att pojkar tycks börja spela tidigare, på fler spel, spelar oftare, 
spenderar mer tid och pengar på spel, samt att pojkar upplever fler spelrelaterade problem än 
flickor (Volberg, 2002, s.257). Enligt en sammanställning av en stor undersökning genomfört 
av professor Sten Rönnberg och hans forskargrupp (1997) framkommer bland annat att flickor 
spelar mindre ofta och för mindre belopp än pojkar. Det är bara snabblotterier, lokala lotterier, 
bingolotto och bingo som en större andel flickor än pojkar spelat senaste året. Pojkar spelar 
märkbart mer på hästar, sportspel och på restaurangkasinon än vad flickor gör (Spelinstitu-
tet.se, 2006-03-13). Detta stämmer också överens med internationell forskning som visar på 
att pojkar i större omfattning deltar i spel av mer skicklig- hetsbaserad karaktär (skill-based 
games), medan flickor hellre deltar i spel där turen är den avgörande faktorn (Volberg, 2002, 
s.257). Enligt Rönnberg (1997) och hans forskargrupp, var aktuella spelproblem (1997-98) 
ungefär 3 gånger så vanliga bland pojkar (3 procent) som bland flickor (0,8 procent). Dessa 
siffror inkluderar personer med spelproblem och spelberoende (Spelinstitutet.se, 2006-03-13).  
 
Två till fem gånger fler pojkar än flickor har, enligt tidigare forskning, ett spelproblem eller 
ett spelberoende. Detta kan delvis förklaras av vad som tidigare har nämnts i föreliggande 
studie, att det skiljer sig i flickors och pojkars spelvanor. Pojkar börjar spela tidigare, på fler 
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spel, spelar oftare och spenderar vanligtvis mer tid och pengar på spel än vad flickor gör. Poj-
kar tycks också hellre spela på snabba spel, medan flickor ofta väljer att spela på sådana spel 
som inte anses lika riskabla. En ytterligare förklaring kan vara att det i stort sett saknas studier 
kring flickor och spelproblem, samt att mätinstrumenten inte är avpassade för att mäta flickors 
förhållningssätt till både spel, spelmönster eller konsekvenser av spelande, och har därigenom 
inte heller lyckats fånga upp flickornas eventuella spelproblem (Fröberg, 2006, s.37). 
 
De studier som man har inkluderat flickor, visar att det finns skillnader mellan pojkar och 
flickors spelproblem eller spelberoende. Två longitudinella studier har gjorts av Barnes i Buf-
falo, USA 6, där man bland annat har undersökt om spel, alkoholmissbruk, drogmissbruk och 
kriminalitet skulle kunna utgöra delar av ett problemsyndrom. Man har i en av studierna un-
der nittiotalet följt och intervjuat sammanlagt 699 pojkar och flickor under sju års tid. Detta 
har gjorts från att ungdomarna var 13-15 år gamla tills de var 18-22 år gamla. Parallellt med 
undersökningen genomfördes vid tre tillfällen motsvarande intervjuer med 625 män, som in-
ledningsvis var 16-19 år gamla. Dessa män var kända av myndigheterna utifrån att de var 
kriminella. Resultaten från ovan nämnda studie visade bland annat att spel och alkoholkon-
sumtion var vanligt för alla ungdomar. Det fanns också ett samband mellan olika problembe-
teenden såsom spel, alkoholmissbruk, drogmissbruk och kriminalitet. Generellt var detta 
samband dock inte starkt. Det som skilde sig mellan pojkar och flickor var, att det för pojkar-
na fanns ett starkt samband mellan alkoholkonsumtion och spelande – medan spelandet för 
flickorna var svagt relaterat till både alkohol- och drogkonsumtion. Det samband som gick att 
finna mellan alkoholmissbruk och frekvent spelande för flickor, var bland dem som bedömdes 
vara impulsiva och hade föräldrar som utövade en låg grad av kontroll.  

                                                 

 
6 De två longitudinella studierna redovisas i följande artiklar: 

• Barnes GM, Welte JW, Hoffman JH, Dintcheff BA. Gambling and alcohol use among youth: influences 
of demographic, socialization, and individual factors. Addict-Behav 1999; 24(6): s. 749-67. 

• Barnes G, M., Welte J, W., Hoffman J, H., Dintcheff B, A. Effects of alcohol misuse on gambling 
patterns in youth. Journal of studies on alcohol 2002; 63(6): s. 767-75. 

• Welte JW, Barnes GM, Hoffman JH. Gambling, substance use, and other problem behaviors among 
youth: A test of general deviance models. J Crim Justice 2004; 32(4): s. 297-306. 

• Barnes GM, Welte JW, Hoffman JH, Dintcheff BA. Shared predictors of youthful gambling, substance 
use, and delinquency. Psych Addict Behav. 2005 Jun; 19(2): s. 165-74.  
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TEORETISK REFERENSRAM 

Social konstruktionism 
För att studera spelande hos unga kan ett socialkonstruktionistiskt perspektiv tjäna som en 
övergripande och fruktbar utgångspunkt. Det socialkonstruktionistiska perspektivet betonar 
interaktionen mellan omvärldens ”objektivitet” och den mening och innebörd som vi männi-
skor tillskriver ”verkligheten” (Hübner, 2001, s.27). Syftet är att undersöka om ett spelande 
som får problematiska konsekvenser utgör ett ”spelberoende”, och om det i så fall hänger 
ihop med andra problem som också ses som ”beroenden”, exempelvis problematisk alkohol-
konsumtion, narkotikaanvändning, etc.  
 
Social konstruktionism7 är en inriktning som genom sin popularitet har utvecklats i flera olika 
varianter. I föreliggande studie kommer utgångspunkten att vara en variant som härstammar 
från Peter Berger och Thomas Luckman, som med boken The Social Construction of Reality 
från 1966 arbetat vidare med Alfred Schütz (1899-1959) teorier, och utvecklat dem utifrån en 
större historisk orientering och med mer makrosociologiska problem. Berger & Luckman ”ser 
den sociala verkligheten, samhället, det sociala livet och ”världen”, och vår kunskap om den, 
inte som given utifrån objektiva förhållanden utan som socialt konstruerad” (Bergmark & 
Oscarsson, 2000, s.144).  
 
Berger och Luckman kombinerar Schütz grundläggande synsätt med nyare sociologiska insik-
ter och klassiska teorielement från Marx, Durkheim och Weber. Schütz´s två grundteman är 
frågan om intersubjektiviteten och rationaliteten. Med begreppet intersubjektivitet menar 
Schütz att mening inte är ett inre subjektivt tillstånd, det är något som från början finns in-
skrivet i en gemensam social värld. Med begreppet rationalitet var han inspirerad av Webers 
idealtyper om rationalitet, men han ville gå längre och utforska i vilken mening handlingar är 
rationella. Inte utifrån ett ideal om rationalitet utan i förhållande till frågan om det i handling-
arna möjligtvis kunde finnas en form av egen rationalitet (Harste & Mortensen, 1999, s. 211-
216).  
 
Berger och Luckman skriver i en kunskapssociologisk tradition (Hübner, 2001, s.27). Det är 
deras insikter i sociologisk teori som fört dem till kunskapssociologin och som vidare har väg-
lett dem när det gällt sättet att omdefiniera dess problem och uppgifter (Berger & Luckman, 
1998, s.27). Kunskapssociologi innebär enligt NE studiet av det mänskliga tänkandets sam-
hälleliga villkor. Skillnader i värderingar och ideologier mellan olika sociala grupper (klasser, 
kön, nationer, etniska grupper, yrken, generationer etc.) förklaras inom ämnet genom skillna-
der i samhällsstruktur (NE, nätversionen, 2000). En viktig förgrundsgestalt och en av dem 
som i den engelsktalande världen grundade den moderna kunskapssociologin, var Karl Mann-
heim (1893-1947). Mannheim tog utgångspunkt i ideologibegreppet och dess förhållande till 
vetenskapen. Hans ideologiuppfattning var påverkad av Karl Marx: ideologier är system av 
både föreställningar och idéer, vilka härstammar från en viss klass eller samhällsgrupps livs-
form, erfarenheter, världsåskådning och intressen. 1800-talets politiska ideologier – libera-
lism, konservatism och socialism är exempel på detta (Andersen, 1999, s.517-518). Det råder 

                                                 

 
7 Det råder en viss osäkerhet om vilken term som utgör det mest adekvata alternativet på svenska, både ”kon-
struktivism” och ”konstruktionism” tycks vara termer som används beroende av vem som gör bruk av termen 
(Bergmark & Oscarsson, 2000, s. 144). I föreliggande studie har vi valt att använda termen konstruktionism. 
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en allmän enighet om att kunskapssociologin sysslar med förhållandet mellan det mänskliga 
tänkandet och den sociala kontext i vilken det uppstår (Berger & Luckman, 1998, s.13).  
 
Berger & Luckman (1998) anser att kunskapssociologin utgör en del av den empiriska disci-
plinen sociologi, och deras syfte är teoretiskt, vilket åsyftar den empiriska disciplinen i dess 
konkreta problem, inte det filosofiska utforskandet av den empiriska disciplinens grundvalar 
(s.23). Vidare menar Berger & Luckman (1998) att kunskapssociologin måste syssla med allt 
som gäller som ”kunskap” i samhället. Kunskapssociologin måste syssla med vad människor 
”vet” är ”verklighet” i det vardagsliv som de lever utan eller före alla teorier. Det är med and-
ra ord common sense-”kunskap”, grundad på vanligt sunt förnuft, som måste stå i centrum för 
kunskapssociologin, istället för ”idéer”. Det är denna ”kunskap” som utgör den väv av bety-
delser utan vilken inget samhälle skulle kunna existera. Därmed måste kunskapssociologin 
syssla med den sociala konstruktionen av verkligheten (s.24-25).  

Socialt problem ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
Ur ett kunskapssociologiskt perspektiv, social konstruktionism, ses sociala problem som en  
relation, som ett avstånd mellan det som i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt uppfattas som 
normalt och acceptabelt, och vad som uppfattas som problematiskt och icke önskvärt tillstånd 
eller fenomen. För att exempelvis missbruk skall konstitueras som ett socialt problem krävs 
det att vissa grupper av individer avviker i bruk och konsekvenser av bruk av vissa substanser 
på ett sätt som åsamkar dem själva och samhället problem (till exempel i form av mänskligt 
lidande, ekonomisk skada eller moralisk upplösning). Men också att dessa problem erkänns 
som sociala och inte betraktas som till exempel individuella, moraliska eller medicinska pro-
blem, eller om det rör sig om större grupper av individer, som folkhälsoproblem. Det som 
anses vara normalt eller acceptabelt förändras över tid, vilket innebär att vad som uppfattas 
som ett socialt problem också kommer att förändras, sett till både innehåll och antalet berörda 
individer (Bergmark & Oscarsson, 2000, s. 143-144).  
 
Gränserna för vad som kan uppfattas som ett socialt problematiskt alkoholbruk, och därmed 
också antalet individer som omfattas av problemet, torde ha vidgats idag om man jämför med 
1800-talet. Då hade man både en annan syn på och en annan problematisering av alkoholkon-
sumtionen. Det går således inte att ange en, oberoende av tid eller rum, kvalitativ eller kvanti-
tativ definition eller beskrivning av missbruk eller missbrukare. I ett historiskt perspektiv kan 
vi uppfatta att vissa grupper var missbrukare utan att människorna i dessa grupper eller i det 
samhälle de levde i, uppfattade det så. Ett annat exempel är att alkoholkonsumtionen i ett land 
kan uppfattas som ”normal” av de egna medborgarna och myndigheterna, medan det i ett an-
nat lands perspektiv skulle uppfattas som ”mycket hög” och ”problematisk” (Bergmark & 
Oscarsson, 2000, s.144).  
 
Det konstruktionistiska perspektivet söker alltså efter de sociala, samhälleliga processer som 
leder fram till att vissa förhållanden i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt etableras såsom 
varande sociala problem. Detta synsätt innebär att inget förhållande eller tillstånd är ett socialt 
problem i sig, utan vissa blir det. Det innebär att sociala problem skapas i en process där indi-
vider och grupper i ett samhälle ger mening och betydelse åt olika fenomen, men också att 
vissa förhållanden tillskrivs karaktären av socialt problem (Bergmark & Oscarsson, 2000, 
s.144).  
 
Är det så att ungdomars spel om pengar är på väg att bli ett stort problem i vårt samhälle? 
Problem i den meningen att konsekvenserna av detta spelande blir allvarliga och långtgående?  
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Eller utgör ungdomars spel om pengar, i de allra flesta fall, något som kan ses som en syssel-
sättning, såsom exempelvis att gå på bio, bowla etc. Hübner (2001) menar att den konstruk-
tionistiska ansatsen bör bestå i en förståelse avseende identifierandet och definitionen av det 
handlande som betraktas som avvikande, och hur det hänger ihop med specifika sociala och 
kulturella faktorer (s.37). 
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METOD 

Tillvägagångssätt 
Nedan beskrivs hur datainsamlingen i föreliggande studie gått till. Uppsatsen baseras på tidi-
gare forskning kring ungdomars spel om pengar, samt delar av det material som samlats in av 
Maria Ungdom i nedan beskriven undersökning.   
 
Förutom den litteratursökning som är genomförd, har vi bearbetat och sammanställt delar av 
den empiri som är insamlad av Maria Ungdom (se beskrivningen av ”Ung och oberoende” på 
s. 20, samt sammanställningen, tabell 1). Det empiriska material vi valt att titta närmare på, är 
frågor som berör spel om pengar, då dessa är det resultat som bäst korresponderar med syfte 
och frågeställningar i föreliggande studie. Maria Ungdom kommer att ha användning för hela 
sitt insamlade material i sitt kommande kliniska arbete med ungdomarna.  
 
I resultatdelen har vi använt oss av en kvantitativ metod. Resultaten presenteras genom tabel-
ler, som utifrån de givna frågeställningarna belyser den aktuella frågan. Dessa tabeller åtföljs 
sedan av förklarande text, där de mest framträdande resultaten lyfts fram och tydliggörs, samt 
kopplas till tidigare forskning. För att kritiskt granska och studera fenomenet spelberoende 
hos unga, kommer vi att anlägga ett kunskapssociologiskt perspektiv, social konstruktionism. 
Efter resultatredovisningen diskuteras resultaten utifrån ovan nämnd teori, och sista delen i 
uppsatsen består av avslutande reflektioner.  

Litteratursökning 
För att kunna genomföra en analys av resultaten som ligger till grund för vår studie och göra 
en jämförelse med tidigare forskning, har vi också genomfört en litteratursökning. Vår studie 
inleddes av en översiktlig litteratursökning i databaserna: Google, Libris, SveMed +, social-
högskolan bibliotek, Stockholms stadsbibliotek, Stockholms universitets bibliotek, spelinstitu-
tets databas, slutaspela.nu:s databas. Vi har även besökt CAN, och där sökt efter relevant litte-
ratur i deras bibliotek. Därefter har vi läst Frida Fröbergs (2006) kunskapssammanställning 
om spel bland ungdomar, svenska – och internationella böcker, uppsatser, studier, etc. och 
utifrån dessa kunde vi följa upp källor och hänvisningar till annan litteratur och vetenskapliga 
artiklar. De söktermer som vi har använt oss av enskilt eller i kombination är följande: spelbe-
roende, spelberoende hos unga, alkoholmissbruk, drogmissbruk, spelmissbruk, gaming, 
gambling, pathological gambling, addiction, dependence, dependency, youth, adolescent. 
 
I föreliggande studie har till stor del de referenser som Frida Fröberg hänvisat till i sin kun-
skapssammanställning varit centrala. Frida Fröberg arbetar på Folkhälsoinstitutet (FHI), och 
sammanställningen är ett första led i det uppdrag som initierats av regeringen till FHI. Sam-
manställningen syftar till att systematisera vetenskaplig litteratur runt ungdomars spel om 
pengar. Litteraturen som har sammanställts, om ungdomar och spel om pengar, är vetenskap-
liga artiklar publicerade i internationella tidskrifter, ett fåtal opublicerade rapporter och ett par 
presentationer från konferenser. Dessutom har kunskap från studiebesök vid forskningscentra 
och behandlingskliniker för ungdomar med spelberoende inkluderats. Sökningarna efter artik-
lar slutfördes i februari 2006, och inkluderar artiklar publicerade till och med februari 2006 
(Fröberg, 2006, s.1 ff).  
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Bortfall 
Av de 180 ungdomar som från början deltog i Maria Ungdoms forskningsprojekt, har 157 
ungdomar deltagit i uppföljning 1, alltså då frågor om ungdomens spel om pengar inkludera-
des. Detta innebär ett bortfall på 13 procent, 11 procent för flickor och 15 procent för pojkar 
jämfört med andelen deltagande vid projektets start. Det ursprungliga bortfallet skiljer sig 
dock inte på några avgörande punkter från de ungdomar som inkluderades i studien. De ung-
domar som valde att delta i studien kan därför sägas vara representativa för de ungdomar som 
söker sig till Maria Ungdoms klinik. Det partiella bortfallet, vid uppföljning 1 och 2, utgör 
endast ett fåtal av ≤ 5 och bör därmed inte ha någon avgörande betydelse avseende resultaten 
(A. Larsson, personlig kommunikation, 13 april, 2006). Men när det gäller SOGS8-frågorna 
utgör bortfallet mellan 25 och 30 personer (se tabell 10, s. 30). Detta diskuteras i anslutning 
till att nämnd tabell presenteras.  

Ung och oberoende – en studie av Maria Ungdoms klienter 
Under år 2004 genomfördes en mindre studie om spelproblem hos ungdomar vid kliniken 
Maria Ungdom på uppdrag av FHI. Maria Ungdom är en klinik för ungdomar med miss-
bruksproblem som tillhör Beroendecentrum i Stockholms läns landsting och har hela Stock-
holms län som upptagningsområde (Tengström, 2003, s.33). Under perioden för studien, 2 
februari, 2004 till 6 augusti, 2004, var det 742 ungdomar som besökte Maria Ungdom (A. 
Larsson, personlig kommunikation, 13 april, 2006).  
 
Familjerna som kom in till Maria Ungdoms akutmottagning, tillfrågades utifrån en slumpta-
bell om de ville delta i ett forskningsprojekt. Det slutliga urvalet bestod av 180 ungdomar - 
varav 81 pojkar och 99 flickor - samt 169 mammor och 92 pappor. Föräldrarna och ungdo-
marna har, efter noggrann genomgång, fått skriva på ett informerat samtycke där förutsätt-
ningarna för studien varit väl beskrivna. Enbart familjer där minst en förälder, förutom ung-
domen var villiga att medverka, accepterades att delta i studien.   
 
Frågor om ungdomens spel om pengar har inkluderats i studien vid första uppföljningstillfäl-
let, 6 månader efter studiens start. I denna uppföljning deltog 157 ungdomar, varav 88 flickor 
och 69 pojkar som då fyllde i självskattningsformulär avseende olika frågor om spel. Syftet 
med den del av studien som berör spelande är att få en bild av prevalensen av spel om pengar 
hos ungdomar som besöker Maria Ungdom. Ingen jämförelse med allmänbefolkningen har 
skett avseende ungdomarnas spelande, då ingen liknande studie som kan anses vara använd-
bar för detta syfte har genomförts (Tengström, 2003, s.33). 
 
Nedan har vi gjort en sammanställning av Maria Ungdoms tillvägagångssätt, vilken beskrivs i 
tabellform.  
 
 
 

                                                 

 
8 South Oaks Gambling Screen 
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Tabell 1. Beskrivning av Maria Ungdoms tillvägagångssätt avseende studien ”Ung och obe-
roende” uppdelat på enskilt undersökningstillfälle 
 
 1: a tillfället 2: a tillfället (efter 6 

månader) 
3: e tillfället (efter 12 
månader efter start) 

Ungdomen Grundintervju; Fullstän-
dig psykiatrisk 
probl.bildsinventering 
inkl. missbrukspanorama.
Begåvningstest. 
Strukturerad bedömning 
av risk att begå vålds-
handlingar. 
Formulär;  
Personlighetsdrag, famil-
jefunktion, skolfunktion, 
substansanvändning, 
kriminellt beteende, fri-
tidsaktiviteter, våld i 
hemmet etc. 
 
Ålder vid första inter-
vjun: 
 
Ålder Flicka Pojke 
12 0 2 
13 6 4 
14 14 7 
15 23 16 
16 19 10 
17 15 14 
18 11 17 
19 10 10 
20 1 1  

Genomgång av psykiat-
risk status och eventu-
ella nya problem. 
Enkät om akademisk 
utbildning under de 
föregående 6 mån., 
alkohol och drogbruk, 
aggressivt beteende, 
kriminalitet, relationer 
(kamrater och föräld-
rar), fritidsaktiviteter. 
Lämna urinprov. 
Frågor om alkohol- och 
drogbruk samt egna 
upplevelser av egen 
behandling och om-
vårdnad. 
Separata frågor om 
bruk av anabola steroi-
der samt förekomst av 
spelande. 

Genomgång av psykiat-
risk status och eventu-
ella nya problem. 
Enkät om akademisk 
utbildning under de 
föregående 6 mån., 
alkohol och drogbruk, 
aggressivt beteende, 
kriminalitet, relationer 
(kamrater och föräld-
rar), fritidsaktiviteter. 
Lämna urinprov. 
Frågor om alkohol- och 
drogbruk samt egna 
upplevelser av egen 
behandling och om-
vårdnad. 
 

Förälder Fullständig psykiatrisk 
problembildsinventering. 
Kartläggning av släkting-
ars psykiska hälsa, kri-
minalitet samt missbruk. 
Självskattningsformulär 
avseende personlighets-
drag, våld i familjen, 
familjefunktion samt 
vetskap om sin ungdoms 
aktiviteter i skolan och på 
fritiden. 

  

(sammanställning efter information i projektplan från 2003, samt efter muntlig framställning 
av Tengström april 2006) 
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Mätinstrumenten 
De instrument som används i forskning och kliniska sammanhang för att bedöma omfattning-
en av ungdomars spelproblem är utformade som enkäter, s.k. självskattningsinstrument. De 
mätinstrument som använts i föreliggande studie är; SOGS-RA, DSM IV, SCID, K-SADS, 
AUDIT samt  DUDIT.  
 
Mätinstrumenten gör generellt åtskillnad mellan de som inte spelar, de som spelar utan pro-
blem, de som troligen har spelproblem och de som troligen är spelberoende. Ibland inkluderas 
ytterligare en kategori av spelare, de som antas befinna sig i risk för att utveckla problem. Vid 
konstruktionen av instrumenten har man oftast utgått ifrån de kliniska kriterierna för spelbe-
roende i sin föreställning av vad problem med spelande innebär. Trots denna kliniska ut-
gångspunkt är det inte möjligt att enbart utifrån ett av dessa självskattningsinstrument ställa 
diagnoser avseende spelberoende. För att ställa en klinisk diagnos krävs en mer omfattande 
och uttömmande klinisk intervju. Indelningen i olika kategorier eller grad av spelproblem 
bygger dels på att man sett att ungdomar kan ha mer eller mindre allvarliga problem med sitt 
spelande, och att detta medför mer eller mindre allvarliga negativa konsekvenser för indivi-
den. De olika kategorierna skiljer sig dock åt mellan mätinstrumenten. Några skiljer endast 
mellan personer ”med” eller ”utan” problem, medan det i andra instrument finns flera katego-
rier för olika grader av problem. Kategorisering av olika slags problemspelare, samt av ris-
kabla spelvanor, är problematisk då det idag finns få studier kring olika grupper av problem-
spelare som säger hur de eventuellt skiljer sig från varandra avseende spelande eller hur grup-
pernas spelande kommer att se ut i framtiden. Det största problemet vid uppskattningar av 
förekomsten av spelberoende är dock bristen på ett externt standardkriterium för spelberoende 
hos ungdomar. Det finns med andra ord ingen överenskommelse om vad man menar med 
spelberoende bland ungdomar och som man sålunda vill mäta med olika instrument (Fröberg, 
2006, s.15). 

Beskrivning av de olika mätinstrumenten 
DSM-IV (se ”Kännetecken, och klinisk definition, för problemspelande eller spelberoende”, 
s. 5) 
 
SOGS-RA är en ungdomsvariant av SOGS (South Oaks Gambling Screen), det mest använda 
självskattingsinstrumentet för vuxna. Det är även det vanligast förekommande instrumentet 
för ungdomar. Instrumentet prövades ut på 15-18 år gamla ungdomar i Minnesota 1993. 
Skillnader jämfört med SOGS är t.ex. att man har ersatt vissa termer som inte passar för ung-
domar, t.ex. ersattes ”avse” med ”planera”, och ”make, barn eller annan viktig person” med 
”familj och vänner”. Frågor specifika för SOGS-RA rör föräldrars spelvanor och eventuella 
spelproblem och ungdomarnas egna spelvanor. Instrumentet består av 16 frågor som utgår 
ifrån de kliniska kriterierna på spelberoende. SOGS-RA inkluderar också andra dimensioner 
av spelproblem, nämligen vanor och beteenden kring spel, så som hur man finansierar sitt 
spelande (t.ex. genom att stjäla eller låna pengar) och vilken typ av spel man spelar på och i 
sådana fall hur ofta. Man poängsätter enbart 12 av dessa frågor, 1 poäng för varje bejakande 
svar, dvs. maximalt 12 poäng. Man skiljer mellan ”problem gamblers” som uppnår minst 3 
poäng och de utan problem med 0-2 poäng. Samtliga frågor som poängsätts avser de föregå-
ende tolv månaderna (Fröberg, 2006, s.15 ff.). 
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SCID och K-SADS har i denna studie använts för att verifiera vidden och allvaret i ungdo-
marnas psykiatriska problem. Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID) har använts 
för ungdomar över 17 år, och Schedule for Affecitve Disorders and Schizophrenia for School 
Aged Children (K-SADS) har använts för ungdomar under 17 år. Dessa är standardiserade 
strukturerade diagnostiska intervjuer som utarbetats för vuxna och barn och ungdomar och 
genomförs av en specialutbildad barn- och ungdomspsykiatriker/barnpsykolog. Intervjuerna 
ger omfattande information angående psykiatriska problem och mäter om personen uppfyller 
kriterier för psykiatriska störningar (A. Tengström, personlig kommunikation, 4 maj, 2006). 
 
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) är ett 10-items självskattningsformulär 
som mäter personens konsumtionsmönster av alkohol, (frekvens och omfattning) samt de ne-
gativa konsekvenser som individen sammankopplar med konsumtionen. Instrumentet är spritt 
över hela världen och har använts i ett otal studier som ett screeningmått på konsumtions-
mönster av alkohol och de negativa konsekvenserna. Man kan utifrån detta instrument inte 
ställa alkoholmissbruk eller beroendediagnos (A. Tengström, personlig kommunikation, 4 
maj, 2006). 
  
DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) är ett 11-items självskattningsformulär som 
mäter personens konsumtionsmönster av narkotika, (frekvens, omfattning och typ av drog) 
samt de negativa konsekvenser som individen sammankopplar med konsumtionen. DUDIT är 
ett svenskt instrument som nyligen tagits fram med Audit som förebild. Detta instrument är 
mindre utprövat men har i flera svenska studier visat sig fungera väl. Också DUDIT är ett 
screeningmått på konsumtionsmönster och negativa konsekvenser. Inte heller utifrån DUDIT 
kan narkotikamissbruk eller narkotikaberoendediagnoser ställas (A. Tengström, personlig 
kommunikation, 4 maj, 2006).  

Statistiska analysmetoder 
De analysmetoder som har använts i föreliggande undersökning är Chi-2-test (X2-test) samt t-
test. Båda dessa metoder används för att testa om en skillnad kan förklaras med slumpen eller 
ej – eller om det är en verklig skillnad mellan populationerna (Byström, 1998, s.231). Chi-2-
testet har använts för att prova om en skillnad finns mellan två grupper. Det som prövats inom 
ramen för denna studie är först och främst skillnaden mellan flickor och pojkar, men även 
mellan problemspelande och icke-problemspelande. Avseende t-testet, har detta test på lik-
nande sätt använts för att jämföra medelvärden mellan två grupper. Utgångspunkten har varit 
att den variabel som studerats är normalfördelad, sedan tas ett slumpmässigt stickprov ur en 
population (exempelvis tas ett stickprov från pojkarnas resultat då vi ska ta reda på om det 
finns en skillnad jämfört med flickorna). Från detta beräknas medelvärdet, och sedan stan-
dardavvikelsen (Ejlertsson, 1992, s. 128). Om värdet är tillräckligt litet - mindre än 0,05 d.v.s. 
5 procent, antas i föreliggande undersökning att skillnaden beror på annat än slumpen. 

Mätinstrumentens kvalitet 
Några av mätinstrumenten som har redogjorts för här har överhuvudtaget inte studerats ur 
kvalitetssynpunkt. Ett av instrumenten som i Maria Ungdoms studie har använts, SOGS-RA, 
har dock studerats och studierna visar att instrumentet har en del förtjänster såväl som brister. 
Ett mätinstruments kvalitet beskrivs med begreppen reliabilitet och validitet (Fröberg, 2006, 
s.17).  
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Validitet 
Vid hög validitet mäter man i hög grad det man avser att mäta. Då denna undersökning utförts 
med hjälp av olika instrument, är validiteten avhängig i vilken grad instrumenten mäter det de 
avser att mäta, dvs. i detta fall spelproblem och spelberoende. Begreppsvaliditet är ett mått på 
validitet, som innebär att man studerar i vilken utsträckning mätinstrumentet överensstämmer 
med teoretisk kunskap avseende det man vill mäta. Kriterievaliditet är ett annat mått, då test-
resultatet jämförs med ett annat externt mått (kriterium) på samma företeelse för att se hur väl 
dessa överensstämmer. Samtliga självskattningsinstrument har det gemensamt att det råder 
stor brist på kriterievaliditet. Alltså de resultat man får avseende spelproblem i en specifik 
population kan inte jämföras med ett externt standardkriterium, på grund av att det inte finns 
ett sådant allmänt vedertaget kriterium för spelproblem hos ungdomar. Detta medför att man 
exempelvis inte kan säga att en viss prevalens av spelproblem – som uppmätts med t.ex. 
SOGS-RA – i en given population är ”sann” eller ”falsk” eftersom det inte råder enighet kring 
vad man försöker mäta (Fröberg, 2006, s.17).  
 
Majoriteten av instrumenten använder den kliniska definitionen av spelberoende enligt DSM-
IV som kriterium, men det finns tveksamheter om i vilken utsträckning en klinisk diagnos är 
ett lämpligt externt kriterium för spelproblem i normala populationer. Det är också osäkert i 
hur stor utsträckning de kliniska kriterierna är möjliga att tillämpa för gruppen ungdomar, då 
de är utvecklade för att diagnostisera spelberoende hos vuxna (Fröberg, 2006, s.17). 

Övrigt om validitet för instrumenten 
Kritik har framförts av den kanadensiske forskaren Ladouceur avseende ett av de vanligast 
förekommande frågeformulären, SOGS-RA, för att ge för höga uppskattningar av spelpro-
blem bland unga. En förklaring till detta kan vara att barn inte alltid förstår frågornas inne-
börd, vilket har testats genom att man låtit barn och ungdomar skatta sina spelproblem med 
och utan en förklaring av frågornas betydelse. Det visade sig då att barn, efter en förklaring av 
frågornas innebörd, rapporterar om färre negativa spelkonsekvenser än de gjorde innan de fick 
frågorna förklarade för sig. Detta gällde framförallt de som var yngre än 12 år. (Fröberg, 
2006, s.19 ff.).    
 
Det faktum att flickor ofta rapporterar mindre spelproblem än pojkar indikerar att alla dessa 
instrument har problem med begreppsvaliditeten då inget instrument antar att det ska finnas 
skillnader mellan könen. Vidare är det omöjligt att ange förekomsten av problemspelande 
eftersom ingen överenskommelse finns om vad som utmärker ett problematiskt spelande eller 
ett spelberoende (Fröberg, 2006, s, 20). 

Reliabilitet 
För att få ett mått på reliabilitet tittar man på instrumentets stabilitet, dvs. i vilken grad en 
person får samma resultat vid flera mätningar (test-retest). Dessutom kan man använda sig av 
ett annat mått - den interna konsistensen, det vill säga hur väl frågorna i instrumentet överens-
stämmer med varandra och med hela testresultatet. Avseende de mätinstrument som använts i 
föreliggande studie tycks, förutom SOGS-RA, inga test finnas tillgängliga där man prövat 
reliabiliteten genom test-retest. Därmed kan man inte säkert veta vilken stabilitet instrumenten 
har (Fröberg, 2006, s. 19). 
 
Om test-retest, alltså att en mätning vid en given tidpunkt ska ge samma resultat vid en förny-
ad mätning, kan dock sägas att ett problem föreligger. Man förutsätter med detta ett statiskt 
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förhållande, och inte att vi hela tiden deltar i föränderliga processer, vilket kan göra att vi får 
olika resultat vid olika tidpunkter alldeles oavsett hur vi lyckas skapa en likadan mätning 
(Trost, 2001, s. 59 ff.). 
 
SOGS-RA har visat sig ha god reliabilitet i flera studier. I ursprungsstudien uppvisas god 
intern konsistens (Winters, Stinchfield och Fulkerson, 1993, s.63 ff.). Poulin (2002) rapporte-
rade om reliabilitetsprövning genom test-retest som genomfördes på 225 ungdomar, vilken 
tydde på en acceptabel reliabilitet (s. 67 ff.).  

Generaliserbarhet 
Deltagarna i denna undersökning är familjer, som kommit till Maria Ungdoms akutmottag-
ning. Av dessa har familjer utifrån en slumptabell, tillfrågats om de vill delta i undersökning-
en. Syftet med den studie som gjorts på Maria Ungdom är att få en bild utav prevalensen av 
spel hos ungdomar som kommer till Maria Ungdom, vilket gör att resultaten enbart går att 
generalisera till just dessa ungdomar. 

Etiska ställningstaganden 
Initialt är denna studie etikprövad av etisk kommitté för att klargöra de etiska aspekterna. Del-
tagandet i denna studie har varit frivilligt. Reglerna för informerat samtycke är uppfyllda, dvs. 
samtliga intervjupersoner som deltagit i studien är informerade om det allmänna syftet med 
undersökningen och hur den är upplagd. Intervjupersonerna har också informerats om att de 
när som helst, utan att behöva ange något skäl, kan välja att avbryta sitt deltagande i under-
sökningen (Larsson, Lilja och Mannheimer, 2005, s.119). Intervjupersonerna har också garan-
terats fullständig sekretess. Vid inläsning av data har avidentifierade kodnycklar använts, vil-
ket medför att intervjupersonerna förblir anonyma även då resultaten kodas in efter undersök-
ningen (A. Tengström, personlig kommunikation, 4 maj, 2006). 
 

 24



REDOVISNING AV RESULTAT MED KOPPLING TILL TIDIGARE  
STUDIER 

Hela resultatredovisningen har kopplats till den tidigare forskning som finns att tillgå och in-
leds med ett avsnitt om hur ungdomars spelande ser ut, och hur det skiljer sig åt mellan pojkar 
och flickor. I denna del (tabell 2-9) har vi endast inkluderat material från första uppföljningen.  
 
Därefter följer ett avsnitt som redovisar hur många pojkar respektive flickor som enligt själv-
skattningsformulären har spelproblem, samt om dessa eventuella spelproblem är kopplade till 
psykisk hälsa och eget missbruk. I denna del, som behandlar ungdomarnas eventuella spel-
problem, har vi tagit med dem som uppgett att de har spelproblem antingen i uppföljning 1 
eller 2. Slutligen redovisas resultaten som behandlar frågan om det finns en koppling mellan 
ungdomars spelproblem och föräldrars spelvanor och/eller missbruk.  

Ungdomars spelande, och skillnader mellan flickor och pojkar  
 
Tabell 2. Andel flickor och pojkar som någon gång har spelat om pengar. Andelar i procent 
 Flicka Pojke 
Nej 14  9  
Ja, tidigare 54  44  
Ja, pågående 32  47  

 
 
p=0,154 

 
I föreliggande studie har vi för att få en uppfattning om flickors och pojkars spelande bland 
annat tittat närmare på om ungdomarna någon gång spelat om pengar. Enligt tabell 2 visar 
resultatet att ungefär hälften av både flickorna och pojkarna tidigare har spelat om pengar, 
hälften av pojkarna och en tredjedel av flickorna spelar fortfarande. Det finns ingen signifi-
kant skillnad mellan pojkarna och flickorna.  
 
I tidigare forskning, i USA, Kanada och ett fåtal i Europa och Australien som genomförts om 
ungdomars spelvanor, visar resultaten att en majoritet, 60-90 procent, av alla ungdomar har 
någon gång under sina liv spelat om pengar. I de nordiska länderna visar studier att det är lika 
vanligt här som i övriga västvärlden (Fröberg, 2006, s. 10), vilket också överensstämmer med 
de resultat som har framkommit i vår studie. 
 
Tabell 3. Ungefärligt värde på hur mycket ungdomen har satsat i pengar på spel under en 
dag det senaste året, självskattat, uppdelat på kön. Andelar i procent 
 

 Flicka Pojke 
Mer än 1000 kr 0  7  
Mellan 500 och 1000 kr 2   9   
Mellan 100 och 500 kr 11  30  
Mellan 20 och 100 kr 41  30  
Mindre än 20 kr 46  25  

 
 
p=0,003 

 
I tabell 3 finns det en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor, där pojkarna spelar för 
högre summor pengar. 16 procent av pojkarna har spelat för mer än 500 kronor och nästan 
hälften av pojkarna har spelat för 100 kronor och uppåt under en dag det senaste året, medan 
majoriteten av flickorna har spelat för mindre än 100 kronor under en dag det senaste året.  
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All tidigare tillgänglig forskning, visar bland annat att pojkar spenderar mer pengar på spel än 
vad flickor gör, vilket överensstämmer med de resultat som har framkommit i tabell 3. 
 
Tabell 4. Hur ungdomen fick pengar att spela för, uppdelat på kön. Andelar i procent 
 Flicka Pojke 
Egna pengar 51  69  
Lån 1  0  
Stöld 0  2  
Annat9 47  29  

 
 
p=0,080 

 
Enligt tabell 4 har ungefär hälften av flickorna spelat för egna pengar eller fått pengar att spe-
la för från annat håll (se fotnot).  Pojkarna har till större utsträckning än flickorna spelat för 
egna pengar och en tredjedel för pengar från annat håll. Nästan ingen av flickorna eller poj-
karna har spelat för pengar som kommer från lån eller stöld.  
 
Tabell 5. Skulder på grund av spel om pengar det senaste året, uppdelat på kön. Andelar i 
procent 
 Flicka Pojke 
Nej 99  100   
Ja 1  0  

 
p=1,000 

 
Som kan utläsas av tabell 5 har nästan ingen av ungdomarna i undersökningen skulder som 
beror på bortspelade pengar.  
 
Tabell 6. Person som initialt visade att man kunde spela för pengar, uppdelat på kön. Andelar i 
procent 
 Flicka Pojke  
Pappa 30  13  p=0,013 
Mamma 29  25  p=0,591 
Syskon 7  4  p=0,732 
Kompis 10  22 p=0,073 
Annan person10 22  29  p=0,354 
 
För att i föreliggande studie få en bild av ungdomarnas spelande, har frågan ställts till ungdo-
marna om vem som initialt visade dem att man kunde spela för pengar. Enligt resultaten i ta-
bell 6 så har det visat sig att det finns en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor. Det är 
30 procent av flickorna och 13 procent av pojkarna som har uppgivit att det är deras pappa 
som visat att man kunde spela för pengar. Vidare har 12 procent fler pojkar än flickor uppgi-
vit att det är en kompis som har visat att man kunde spela för pengar, skillnaden är dock inte 

                                                 

 
9 Det respondenterna själva uppgett som ”annat” är; andra ger, av föräldrarna, av gammelmormor, av mamma, 
brorsan/pappa köpt, både egna o stöld, CSN, dom satsar jag hjälper till, farmor betalar, farmor & farfar, far-
san, får i present, lån och stöld + egna, mormor, pappa betalade, släkt köper. 
 
10 Det respondenterna själva uppgett som ”annan person” är; alla möjliga, en murare, farbror, farmor, farmor & 
farfar, fotbollstränaren, gammelmormor, killar på behandlingshemmet, kusin, morfar & kusin, morföräldrar, 
mormor, mormor/farmor, mormors bror + fru, reklam, reklamfilm, sett själv, släkt, tv, visste själv, vän i kassan. 
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signifikant. Men ungefär en tredjedel av både flickorna och pojkarna har också uppgivit att de 
blivit introducerade till spel genom sin mamma och annan person (se fotnot).   
 
För majoriteten människor och i många familjer är spel ett trevligt nöje som många underhål-
ler sig med då och då, och som i vardagen kan ge gemenskap och spänning. Enligt studier så 
är det ofta på det sättet som familjemedlemmar introducerar sina barn till att spela, det är hel-
ler inte ovanligt att det är föräldrarna som förser sina barn med exempelvis lotter (Fröberg, 
2006, s. 36). Enligt Volberg (2002) så är det ofta så att familjemedlemmarna inte heller är 
medvetna om att det finns risker med att introducera sina barn till att spela (s.257).  
   
Tabell 7. Uppgift om vem ungdomen vanligtvis spelar med, uppdelat på kön. Andelar i procent 
 Flicka Pojke  
Spelar med pappa 17  9  p=0,158 
Spelar med mamma 20  13  p=0,387 
Spelar med syskon 6  3  p=0,465 
Spelar med kompisar 29  45  p=0,044 
Spelar med annan per-
son11

18  4  p=0,012 

 
I föreliggande studie där uppgift om vem ungdomen spelar med, visar resultatet i tabell 7 att 
det finns en signifikant skillnad mellan pojkarna och flickorna. 45 procent av pojkarna har 
uppgivit att de vanligtvis spelar med vänner, och 29 procent av flickorna. 18 procent av flick-
orna har uppgivit att de spelar med annan person (se fotnot) och endast 4 procent av pojkarna 
har fyllt i att de spelar med annan person. Som tidigare har beskrivits så kan familjen ses som 
speldebutens arena, och att vännerna tar över föräldrarnas betydelse senare i livet (Svensson, 
2005, s. 22 ff.). Resultatet utifrån tabell 7 kan liknas vid ett flertal tidigare studier som visar 
att för ungdomar är spel ofta en social aktivitet, en fritidsaktivitet som utövas tillsammans 
med vänner. Ofta spelar ungdomarna i syfte att få lite avkoppling och/eller för att få en viss 
spänning i tillvaron. Spelet ses också som ett experimenterande med gränser och risktagande 
(Svensson, 2005, s. 22 ff.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
11 Det respondenterna själva uppgett som ”annan person” är; familj och släkt, familjen, farmor, farmor & farfar, 
gammelmormor, mitt ex, mormor, partner, pojkvän. 
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Tabell 8.  Antal gånger ungdomen spelat på olika typer av spel det senaste året, 
 uppdelat på kön. Andelar i procent. 

Spelautomater Flicka Pojke  
Aldrig/inte det senaste året 83  66  
En gång i månaden/varannan månad 17  28  
En eller flera gånger i veckan 0  7  

 
p=0,038 

Skraplotter    
Aldrig/inte det senaste året 54  55  
En gång i månaden/varannan månad 41  41  
En eller flera gånger i veckan 5  3  

 
p=0,935 

Övriga lotter    
Aldrig/inte det senaste året 88  86  
En gång i månaden/varannan månad 12  14  

p=0,786 

Poker om pengar på Internet    
Aldrig/inte det senaste året 98  91  
En gång i månaden/varannan månad 2  5  
En eller flera gånger i veckan 0  4  

 
p=0,160 

Spel om pengar på Internet förutom poker Pojke Flicka  
Aldrig/inte det senaste året 100  96  
En gång i månaden/varannan månad 0  2  
En eller flera gånger i veckan 0  2  

 
p=0,313 

Bingo    
Aldrig/inte det senaste året 97  98  
En gång i månaden/varannan månad 3  0  
En eller flera gånger i veckan 0  2  

 
p=0,235 

Kasinospel på restaurang    
Aldrig/inte det senaste året 94  75  
En gång i månaden/varannan månad 6  23  
En eller flera gånger i veckan 0  2  

 
p=0,017 

Sportspel    
Aldrig/inte det senaste året 98  77  
En gång i månaden/varannan månad 2  18  
En eller flera gånger i veckan 0  5  

 
p=0,001 

Poker, tärningsspel eller vadslagning om pengar 
privat 

Pojke Flicka  

Aldrig/inte det senaste året 91  74  
En gång i månaden/varannan månad 9  18  
En eller flera gånger i veckan 0  9  

 
p=0,015 

Illegalt spel    
Aldrig/inte det senaste året 100  92  
En gång i månaden/varannan månad 0  4  
En eller flera gånger i veckan 0  4  

 
p=0,088 

Annat spel12     
Aldrig/inte det senaste året 100  97  
En gång i månaden/varannan månad 0  3  

p=0,438 

 
I tabell 8 visar det sig att det finns signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar, beroende 
på vad för typer av spel som de väljer att spela på. Till skillnad från flickorna så spelar en 

                                                 

 
12 På ”annat spel” har bara en av respondenterna uppgett: skrapbingo hooked.  
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övervägande del av pojkarna mer på spelautomater, kasinospel på restaurang, sportspel, po-
ker, tärningsspel eller vadslagning om pengar privat. Flickorna har enligt resultaten exempel-
vis aldrig spelat poker det senaste året.  
 
Resultat som framkommit i vår studie stämmer väl överens med undersökningen som profes-
sor Sten Rönnberg och hans forskargrupp (Rachel Volberg, Max Abbott, Lamar Moore, An-
ders Andrén, Ingrid Munck, Jakob Jonnson, Ove Svensson och Thomas Nilsson, 1997) har 
genomfört. I undersökningen framkommer det att pojkar spelar märkbart mer på exempelvis 
hästar och sportspel än flickor. Det överensstämmer också med internationell forskning där 
det har visat sig att pojkar deltar i spel av mer skicklighet hetsbaserad karaktär (skill-based 
games), och flickor deltar oftare i spel där turen är den avgörande faktorn. Potenza (2002) 
hänvisar till en studie som har gjorts på Vermont high School i USA, och menar att en möjlig 
förklaring till att pojkar i högre grad än flickor väljer spel med snabb karaktär, kan vara att det 
tycks vara vanligare att pojkar har vissa kognitiva svårigheter och beteendeproblem, såsom 
impulsivitet och risktagande beteende.  
 
Tabell 9 Uppgift om var ungdomen spelat om pengar senaste året, uppdelat på kön. Andelar i 
procent 

 Flicka Pojke  
Hemma 43  36  p=0,408 
Hos vänner 23  34  P=0,149 
I bingohallar 2  2  p=1,000 
På illegal spelhall 0  3  p=0,190 
I skolan 2  3  p=1,000 
På restaurang/kafé 12  30  p=0,007 
På tivoli 2  3  p=1,000 
På Casino Cosmopol 1  0  p=1,000 
Annanstans13 11  22  p=0,071 

 
Tabell 9 visar att 30 procent av pojkarna har spelat om pengar på restaurang eller kafé det 
senaste året. Här finns det en signifikant skillnad gentemot flickorna, där endast 12 procent 
har uppgivit att de spelat på någon av dessa platser det senaste året. Det som skiljer sig i  
denna studie gentemot tidigare forskning, är att det endast är en procent av flickorna och ing-
en av pojkarna som har uppgivit att de spelat på kasino det senaste året. På illegal spelhall har 
ingen av flickorna och tre procent av pojkarna uppgivit att de spelat det senaste året. Det som 
framgår tydligast är att både flickor och pojkar spelar mestadels hemma, hos vänner eller an-
nanstans (se fotnot).  
 
Enligt Volberg (2002) visar studier att många ungdomar uppger att de, trots åldersgränser har 
tillgång till spel på kasinon, möjligheter att köpa lotter och spela vadslagning på hästar 
(s.257). I Rönnbergs (1997) och hans forskargrupps undersökning, visar det också att pojkar 
spelar märkbart mer på restaurang och kasino än vad flickor gör (Spelinstitutet, 2006-03-13). 

                                                 

 
13 Det respondenterna själva uppgett som ”annanstans” är; där jag köper lotten, fritidsgård, hemmafester, hos 
andra, Internet, Jack Vegas – pizzerior, jobbet, kiosk, krogen, kryssningsfärjor, olika, pizzeria, pressbyrån, to-
baksaffär, travbanor/tobaksaffär, uteställe, Ålandsbåtar. 
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Dessa studier överrensstämmer med vad som delvis har framkommit i utifrån resultaten i ta-
bell 9. 

Nivå av spelproblem och hur spelproblem antas hänga ihop med andra problem, som bru-
kar ses som ”beroenden” 
 
Tabell 10. SOGS-RA-frågor, 1-12, Andel som svarat JA på nedanstående frågor vid 1: a 
och/eller 2: a uppföljningen, uppdelat på kön. Andelar i procent 
 Flicka Pojke  
Gått tillbaka för att vinna pengar 1 7 p=0,088 
Sagt att vunnit, men förlorat 3 10 p=0,107 
Spelande orsakat problem hemma eller på jobb/skola 5 4 p=1,000 
Spelat för mer än tänkt 16 32 p=0,022 
Någon har kritiserat spelandet/sagt att spelandet är ett 
problem 

2 13 p=0,011 

Mått dåligt på grund av spelförluster 10 25 p=0,018 
Tänkt att skulle vilja sluta satsa pengar men inte kunnat 2 9 p=0,080 
Har gömt tecken på spelande för familj/vänner 1 6 p=0,168 
Bråkat om pengar relaterade till spel med  
familj/vänner 

2 3 p=1,000 

Lånat pengar för spel och inte betalat tillbaka 2 3 p=1,000 
Skolkat från skolan/varit frånvarande från arbetet för att 
spela 

1 3 p=0,581 

Stulit för att spela eller täcka spelskulder 0 3 p=0,189 
 
En av metoderna, i Maria Ungdoms studie, för att kunna beräkna förekomst av spelproblem 
har varit att använda sig av SOGS-RA. Ungdomarna har själva fått svara på frågor om sitt 
spelande. De frågor som ungdomen svarat ja på har poängsatts enligt reglerna för detta in-
strument (se metoddelen), där man skiljer mellan ”problem gamblers” (dvs. då ungdomen 
uppnår minst 3 poäng) och de utan problem (0-2 poäng). Dessa frågor ligger sedan till grund 
för beräknandet av ungdomens nivå av spelproblem (se tabell 11). Det som i huvudsak skiljer 
sig i föreliggande undersökning, beträffande SOGS-RA-frågorna kan utläsas utifrån tabell 10. 
Här finns en signifikant skillnad avseende frågorna om ungdomen någon gång spelat för mer 
än han eller hon tänkt, kritik angående spelandet samt om ungdomen mått dåligt på grund av 
spelförluster. Av samtliga respondenter är det övervägande delen pojkar som svarat ja på des-
sa frågor. Dock kan denna könsskillnad ses i ljuset av det faktum att mätinstrumenten som 
används för att mäta spelproblem hos ungdomar inte är anpassade till flickor. Flickors för-
hållningssätt till spel skiljer sig från pojkars, varför det också blir problematiskt att fånga upp 
flickors problem med spelandet. Avseende frågorna i tabell 10, finns ett stort bortfall av sva-
randen. Orsaken till detta förhållandevis stora bortfall kan vi bara spekulera i, men kanske 
upplevdes frågorna som känsliga av de ungdomar som valde att inte besvara dem. Kanske är 
det just ungdomar som upplever att de har problem kring spel som här har valt att inte svara. 
En annan orsak till bortfallet skulle kunna vara att de ungdomar som här är målgruppen för 
undersökningen om eventuella spelproblem, inte utgör den största kvoten av problemspelande 
ungdomar.  
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Tabell 11. Ungdomens nivå av spelproblem, enligt SOGS-RA, uppdelat på kön. Andelar i pro-
cent 
Nivå av spelproblem Flicka Pojke 
Inga problem 89  76  
Problemspelande 8  19  
Sannolikt spelberoende 3  6  

 
 
p=0,880 

 
För att beräkna förekomsten av spelproblem, har i föreliggande studie SOGS-RA använts som 
mätinstrument. Ungdomen har fått svara på frågor om sitt spelande (se tabell 10). Av resulta-
tet som går att utläsa av tabell 11, visar det att ungefär dubbelt så många pojkar som flickor 
har spelproblem, samt är sannolikt spelberoende. Skillnaden är dock inte signifikant. Det mest 
framträdande resultatet är dock att det är små andelar som uppger att de har problem med spe-
lande.  
 
Tidigare studier för att försöka beräkna förekomsten av spelproblem hos ungdomar har bland 
annat utförts i Nordamerika, Australien och i Europa. I den meta-analys som i Nordamerika 
gjorts av nio studier, beräknades förekomsten av spelproblem till 10-14 procent, vilket även 
stämmer väl överens med övriga studier avseende spelproblem. Den studie som genomfördes 
i Sverige -96-97, av professor Rönnberg med flera, visade att ungdomar uppvisar en högre 
grad av spelproblem än vuxna – trots att ungdomar spelar mindre än vuxna. Det som framkom 
i ovan nämnda studie var att 5,1 procent av ungdomarna i åldern 15-17 år klassades som aktu-
ella problemspelare.  
 
Tabell 12. Problemspelande eller sannolikt spelberoende enligt SOGS-RA, uppdelat på kön. 
Andelar i procent 
 Flicka Pojke 
Nej 89  76  
Ja 11  25  

 
p=0,035 

 
Tabell 12 är en sammanslagning av två nivåer utifrån resultaten i tabell 11, nämligen ”pro-
blemspelande” samt ”sannolikt spelberoende”. Det resultat som har framkommit är att 11 pro-
cent av flickorna och 25 procent av pojkarna kan, enligt SOGS-RA, klassas som problemspe-
lande eller spelberoende. Det är alltså ungefär dubbelt så många pojkar som flickor som tycks 
ha problem med spel, vilket visar på en signifikant skillnad mellan könen. Detta resultat över-
ensstämmer också med tidigare forskning kring detta.  
 
Tabell 13. Samband mellan spel och riskfylld alkoholkonsumtion, samt mellan spel och drog-
användning, flickor och pojkar – uppdelat på problemspelare och icke problemspelare och 
beräknat på medelvärde 
Flickor Inte problemspelare Problemspelare  
Audit, riskfylld alkoholkonsumtion 4,3 6,1 p=0,016 
Dudit, totalpoäng 5,8 7,1 p=0,687 
Pojkar Inte problemspelare Problemspelare  
Audit, riskfylld alkoholkonsumtion 6,0 5,8 p=0,796 
Dudit, totalpoäng 7,0 6,4 p=0,837 
 
Enligt tabell 13 tycks flickor som har problem med spel också i högre grad ha en riskfylld 
alkoholkonsumtion, vilket visar på en signifikant skillnad gentemot de flickor som inte har 
problem med spel. Det som går att utläsa gällande pojkarna, så finns det ingen signifikant 
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skillnad avseende riskfylld alkoholkonsumtion och att vara problemspelare eller inte problem-
spelare. 
 
Tidigare studier avseende problemspelande ungdomar tyder på att det ofta finns parallella 
problem med i bilden. Bland annat pekar tidigare forskning på att ungdomar som har problem 
med spelandet också i större grad har någon typ av substansmissbruk, psykiska problem, och i 
vissa fall ett kriminellt beteende. Avseende alkoholkonsumtion visar resultaten från tidigare 
forskning att pojkar som har problem med spelandet också i högre grad konsumerar mer alko-
hol. I föreliggande studie ser dock bilden annorlunda ut. Resultatet i tabell 13 visar att inte 
pojkar, men flickor, som enligt SOGS-RA klassats som problemspelande eller spelberoende, i 
större utsträckning också har en riskfylld alkoholkonsumtion. Denna skillnad är intressant, 
men bör även ses i ljuset av en generell bild utav ungdomars alkoholkonsumtion. I den tidiga-
re nämnda undersökning som genomfördes av CAN 2005, framkom att alkoholkonsumtionen 
bland ungdomar i årskurs 9 inte skiljer sig åt nämnvärt mellan pojkar och flickor. I denna un-
dersökning har visserligen inte alkoholkonsumtionen kopplats till problemspelande, men re-
sultaten är oavsett detta intressanta. I CAN:s rapport framkommer att flickors alkoholkonsum-
tion numera ligger ungefär på samma nivå som pojkarnas, och i vissa fall även högre.  
 
Tabell 14. Samband mellan ungdomars spel och antal psykiatriska diagnoser under perioden, 
uppdelat mellan flickor och pojkar, beräknat på medelvärde 
 Inte problemspelare Problemspelare  
Flickor, antal diagnoser 2,1 4,1 p=0,004 
Pojkar, antal diagnoser 1,4 1,5 p=0,748 
 
Utifrån tabell 14 visar resultatet att problemspelande flickor i större utsträckning har fler psy-
kiatriska diagnoser, än flickor som inte har problem med spelande, vilket också visar på en 
signifikant skillnad. Gällande pojkarna så visar inte resultatet att de pojkar som har problem 
med spelande också skulle ha nämnvärt fler psykiatriska diagnoser. 
 
Ovanstående resultat stämmer också överens med tidigare studier som har gjorts avseende 
psykisk hälsa. Dessa studier visar att psykiska problem tycks vara vanligare bland flickor.  
 
Tabell 15. Antal symptom på psykiatriska diagnoser kopplat till ungdomars spelande, uppde-
lat på kön och beräknat på medelvärde  
Flickor Inte problemspelare Problemspelare  
Antal depressionssymtom 2,9 6,6 p=0,018 
Antal ångestsymtom 3,8 6,2 p=0,106 
Antal uppfyllda kriterier för upp-
förandestörning 

4,5 4,6 p=0,939 

Antal uppfyllda kriterier för ADHD 2,0 1,7 p=0,854 
Pojkar Inte problemspelare Problemspelare  
Antal depressionssymtom 1,5 1,9 p=0,514 
Antal ångestsymtom 1,1 1,4 p=0,676 
Antal uppfyllda kriterier för upp-
förandestörning 

5,9 4,9 p=0,364 

Antal uppfyllda kriterier för ADHD 2,3 1,7 p=0,621 
 
Utifrån tabell 15 visar resultatet att det finns en signifikant skillnad mellan problemspelande- 
och inte problemspelande flickor, nämligen att flickor som har problem kring spel i högre 
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grad uppvisar depressiva symptom. Avseende pojkarna finns inget klart samband avseende 
problemspelande och nämnda psykiatriska symtom. 
 
Enligt tidigare forskning är det vanligare att problemspelande ungdomar uppger sig ha en 
sämre psykisk hälsa än övriga ungdomar. Tidigare forskning visar också på att de vanligaste 
psykiska problemen hos unga är ensamhet och brist på socialt stöd, depression, självmords-
tankar och ångeststörning (Fröberg, 2006, s. 28). Internationell forskning visar att ungdomar 
med spelproblem oftare till följd av att de är deprimerade har/har haft tankar på att ta sitt liv, 
samt att ungdomar har tidigare gjort självmordsförsök (Deverensky, Gupta, Dickson, Hardoon 
och Deguire, 2002, s. 242). Den tidigare forskningen överensstämmer med de resultat som har 
framkommit i tabell 15, där både pojkar och flickor med problem med spelande också i högre 
grad har framför allt fler antal depressionssymptom och ångestsymptom, jämförelsevis med 
dem som inte har problem med spelande.      

Eventuella kopplingar/samband mellan ungdomars spelproblem och föräldrars spelvanor 
och/eller missbruk 
 
Tabell 16. Jämförelse mellan flickor och pojkar som enligt SOGS-RA är/är inte problemspe-
lande- eller sannolikt spelberoende, och som har/har inte någon i familjen som spelar/har 
spelat regelbundet. Andelar i procent 

Problemspelande eller sannolikt spelbero-
ende enligt SOGS-RA 

Någon i familjen 
spelar/har spelat re-
gelbundet 
 

 
Nej 

 
Ja 

 
 

Flicka 
Nej 90  10  
Ja 85  15  

p=0,680 

Pojke 
Nej 80  20  
Ja 77  23  

p=1,000 
 

 
De resultat som kan utläsas av tabell 16 är att 15 procent av flickorna, och 23 procent av poj-
karna, har någon i familjen som spelar – eller har spelat – regelbundet. 10 procent av flickorna 
som klassas som problemspelande eller sannolikt spelberoende uppger att de inte har någon i 
familjen som spelar regelbundet. Motsvarande andel bland pojkarna är 20 procent. Det som 
framkommer i resultatet både för flickor och pojkar, är att ingen signifikant skillnad finns 
mellan de som har spelproblem enligt SOGS-RA och har någon i familjen som spelar/har spe-
lat regelbundet, jämförelsevis med de som inte har spelproblem enligt SOGS-RA och har nå-
gon i familjen som spelar/har spelat regelbundet. 
 
Tidigare forskning på vuxna spelberoende, visar att debuten för spel kommit betydligt tidigare 
än för vuxna utan spelproblem. Vidare tycks det som att föräldrarna/familjemedlemmar intro-
ducerat dessa personer till spel. Det som framkommit i den tidigare nämnda undersökningen 
gjord i Kanada är att en tydlig koppling tycks finnas mellan problemspelande ungdomar och 
deras föräldrars spelvanor, och problem med spelandet. I föreliggande studie kan ingen tydlig 
koppling avseende detta påvisas.  
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Tabell 17. Jämförelse mellan flickor och pojkar som enligt SOGS-RA är/är inte problemspe-
lande- eller sannolikt spelberoende, och som har/har inte någon närstående som har problem 
med spelande. Andelar i procent 

Problemspelande eller sannolikt spelbero-
ende enligt SOGS-RA 

Någon närstående14 
problem med spelan-
de   

Nej 
 
Ja 

 
 

Flicka 
Nej/vet ej 89 11 
Ja 86 14  

p=0,567 

Pojke 
Nej/vet ej 80  20  
Ja 67  33  

p=0,511 
 

 
Tabell 17 visar att 14 procent av flickorna som har någon i familjen med spelproblem, också 
själva har ett spelproblem. Motsvarande är att 11 procent av flickorna som inte har någon när-
stående med spelproblem, själva har problem med spelande. Vad det gäller pojkarna så visar 
tabell 17 att 33 procent av pojkarna som har någon i familjen som har spelproblem, också 
själva har ett spelproblem. Av de pojkar som inte har någon närstående med problem kring 
spelandet är 20 procent själva problemspelande. Här finns en skillnad, men den är dock inte 
signifikant.  
 
Tabell 18. Jämförelse mellan flickor och pojkar som enligt SOGS-RA är/är inte problemspe-
lande- eller sannolikt spelberoende, och som har/har inte någon förälder med alkoholmiss-
bruk/beroende. Andelar i procent 

Problemspelande eller sannolikt spelbero-
ende enligt SOGS-RA 

Någon förälder alko-
holmiss-
bruk/beroende   

Nej 
 
Ja 

 
 

Flicka 
Nej 90  10  
Ja 85  15  

p=0,488 

Pojke 
Nej 77  23  
Ja 71  29  

p=0,747 
 

 
Tabell 18 visar att av de flickorna som inte har alkoholmissbrukande föräldrar, är 10 procent 
problemspelande. Av de flickor som har en alkoholmissbrukande förälder är 15 procent pro-
blemspelande. Vad det gäller pojkarna så visar tabell 18 att 29 procent av pojkarna som har 
någon förälder som har alkoholproblem, har också eget problem med spelande. Motsvarande 
för de pojkar som inte har någon alkoholberoende förälder, är 23 procent problemspelande.  
 
 
Tidigare studier har visat att det är vanligare bland problemspelande ungdomar, att också ha 
någon förälder som missbrukar alkohol eller droger (Gerdner och Svensson, 2003, s. 182 ff). 

                                                 

 
14 I föreliggande studie menas med närstående, familj eller partner. 
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Detta stämmer överens med de resultat som har framkommit i tabell 18, även om det inte är så 
stor procent där en problemspelande ungdom också har en förälder med alkoholmiss-
bruk/beroende.  
 
Tabell 19. Jämförelse mellan flickor och pojkar som enligt SOGS-RA är/är inte problemspe-
lande- eller sannolikt spelberoende, och som har/har inte någon förälder med drogmiss-
bruk/beroende. Andelar i procent 

Problemspelande eller sannolikt spelbero-
ende enligt SOGS-RA 

Någon förälder drog-
missbruk/beroende 

 
Nej 

 
Ja 

 
 

Flicka 
Nej/vet ej 88 12 
Ja 94 6  

p=0,682 

Pojke 
Nej/vet ej 77  23  
Ja 67  33  

p=0,472 
 

 
Tabell 19 visar att 6 procent av flickorna som har någon i familjen med drogproblem, har 
själv problem med spelande. Av de flickor som inte har (eller vet ej) någon i familjen med ett 
drogmissbruk/beroende, är 12 procent problemspelande. Det är alltså dubbelt så många flick-
or som inte har (eller vet ej) någon förälder med drogmissbruk/beroende, men som själva har 
problem med spelande. Av pojkarna är det enligt tabell 19 hela 33 procent som har någon i 
familjen med drogmissbruk/beroende, och som själva har spelproblem. Av de pojkar som inte 
har (eller vet ej) någon förälder med drogmissbruk/beroende, är 23 procent själva problemspe-
lande. 
 
Som tidigare har nämnts, så visar tidigare studier att det är vanligare bland problemspelande 
ungdomar, att de också har någon förälder som missbrukar alkohol eller droger. De resultat 
som har framkommit i tabell 19 stämmer med att pojkar som har problem med spelande också 
till större del har någon förälder med drogmissbruk/beroende. Däremot stämmer det inte över-
ens med de resultat som framkommit hos flickorna. Här är det fler flickor som inte har pro-
blem med spelande, men som har någon förälder med drogmissbruk/beroende.  
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Diskussion av resultaten utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv  

 
Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur ungdomar som kommer till Maria 
Ungdom svarar på frågor om spelande. Vidare var syftet att utforska om det finns eventuella 
samband mellan ungdomars spelproblem och annat missbruk, psykisk hälsa, samt om det 
finns ett samband med ungdomarnas föräldrars spelvanor. Vi ville också titta på skillnader 
mellan flickor och pojkar avseende samtliga av dessa frågeställningar. Nedan följer en kortfat-
tad sammanfattning av de resultat som i denna studie varit framträdande. Resultaten diskute-
ras även utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.  

Ungdomars spelande  
Det som i föreliggande undersökning har framkommit är att hälften av ungdomarna i studien 
någon gång spelat om pengar. Av dem som svarat att de aldrig tidigare spelat om pengar är 14 
procent flickor och 9 procent pojkar. Det som inte är klart är vad ungdomarna lägger in i be-
greppet ”spelat om pengar” Det finns många skilda sätt att spela om pengar, vilket alltså inte 
är tydliggjort i vår studie. 
 
Avseende hur mycket ungdomarna satsat i pengar på spel under en dag visar det sig att det till 
större del är pojkarna som lägger ner större summor på spel; 16 procent uppger att de spelat 
för femhundra kronor och uppåt under en dag. Majoriteten av flickorna har spelat för mindre 
än ett hundra kronor under en dag det senaste året. Skillnaden mellan pojkar och flickor visar 
sig också vara signifikant. 
 
Ungdomarnas egen uppgift om vem han eller hon spelar med, visar att den övervägande delen 
av flickorna spelar med familjemedlemmar; mamma, pappa och syskon. Beträffande  uppgif-
ten om att spela med kompisar eller annan person tyder föreliggande undersökning på signifi-
kanta skillnader mellan flickor och pojkar, där större delen av pojkarna – nästan hälften – spe-
lar med kompisar, och ungefär en femtedel av flickorna spelar med annan person.  
 
Det visar sig också att stora skillnader finns beträffande vilken typ av spel ungdomen väljer 
att spela på. En övervägande del av pojkarna spelar mer på spelautomater, kasinospel på re-
staurang, sportspel, poker, tärningsspel eller vadslagning om pengar privat. Flickorna spelar, 
till lite större del än pojkarna, på skraplotter. En lite större andel av flickorna spelar på bingo 
en gång i månaden eller varannan månad. I fråga om var ungdomen spelar om pengar visar 
resultaten på att en signifikant skillnad finns beträffande spel på restaurang och/eller kafé, där 
pojkarna helt klart överväger. Mer än dubbelt så många pojkar som flickor har uppgett att de 
spelat på dessa platser senaste året. 

Att kartlägga spelande 
Bergmark & Oscarsson (2000) för i sin bok ”Socialt arbete – en grundbok” ett resonemang 
kring substansmissbruk och föreställningar kring detta i samhället, som här kan tjäna som ett 
jämförande perspektiv. De menar att samhället, med dess medborgare, i dag uppfattar ung-
domars användande av alkohol och droger som allvarligt och problematiskt. Den allmänna 
debatten som förs bland annat i media, ger en bild av att alltfler ungdomar dricker alkohol, de 
dricker mer och det kryper ner i åldrarna. Detta ses som ett allvarligt samhällsproblem, och de 
flesta vill hitta åtgärder som bekämpar konsumtionen på olika vis. Ur ett socialkonstruktionis-
tiskt perspektiv kan alkohol- eller drogmissbruk ses som ett konstruerat socialt problem som 
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är allmänt vedertaget, då dessa missbruk idag uppfattas som problematiskt och icke önskvärda 
tillstånd eller fenomen. Alkohol- och drogmissbruk bland unga har erkänts som en allmän 
angelägenhet och lagen tillåter också möjligheten att tvångsvårda missbrukare. Många skulle 
nog också hålla med om att missbruk inte bara är ett exempel på ett socialt problem i dagens 
samhälle, utan är ett klassiskt exempel på ett socialt problem i ett historiskt perspektiv (s. 142 
ff.). Ungdomars spelande är också ett fenomen som allt mer uppmärksammats i den allmänna 
debatten, och medias bild är att fler och fler ungdomar dras in i det sug som spelandet sägs 
skapa. Det ligger troligen mycket sanning i att spelandet för vissa ungdomar i längden kan bli 
problematiskt, men frågan är hur vi bäst kommer tillrätta med detta fenomen som kallas för 
problematiskt spelande. 
   
De ungdomar som söker sig till Maria Ungdom har oftast ett substansbruk/missbruk eller be-
roende. Vissa har också andra olika typer av problem såsom psykiska störningar, psykosociala 
svårigheter, etc. Det är dessa ungdomar som Maria Ungdom har valt att kartlägga och studera 
för att få en bild av hur ungdomarnas spelande ser ut, och om detta spelande kan klassas som 
problemspelande. Valet av undersökningsgrupp har med hänsyn till detta troligen gjorts ut-
ifrån antagandet om att dessa ungdomar – med annan så kallad beroendeproblematik – kan 
vara en trolig målgrupp även avseende problematiskt spelande. Visserligen finns tidigare 
forskning som pekar på just det faktum att en viss koppling finns avseende problemspelande 
och andra psykiatriska problem eller riskbeteenden. Dessa samband har dock inte klarlagts, 
och forskningen kring detta är ännu bristfällig. 

Andel ungdomar, flickor och pojkar, med spelproblem och eventuella samband med psykisk 
hälsa och/eller eget missbruk. 
Det som framkommit i föreliggande undersökning är att det är ungefär dubbelt så många poj-
kar som flickor som tycks ha problem med spel, vilket visar på en signifikant skillnad mellan 
könen. Det är också en betydligt större del av pojkarna som svarat ja på följande SOGS-RA-
frågor, uppgift om ungdomen någon gång spelat för mer än vad som från början var tänkt, om 
någon har kritiserat spelandet och om han eller hon mått dåligt av spelförluster. Sammantaget 
är det dock endast ett fåtal som uppgett att de har problem med spelandet. 
 
De resultat som i föreliggande undersökning har att göra med eventuella samband mellan pro-
blemspelande och psykisk hälsa, visar att problemspelande flickor i större utsträckning tycks 
ha fler psykiatriska diagnoser, samt i högre grad uppvisar depressiva symtom, jämfört med 
icke problemspelande flickor. Här är skillnaderna signifikanta jämfört med flickor utan spel-
problem. Bland pojkarna finns dock ingen signifikant skillnad avseende detta. 
  
Beträffande eventuella samband mellan problemspelande och eget missbruk, visar det sig att 
flickor som har problem med spel också i högre grad har en riskfylld alkoholkonsumtion. Det-
ta visar på en signifikant skillnad jämfört med flickor utan problem med spel. Avseende poj-
karna finns ingen skillnad av signifikans beträffande detta samband. 
 
Problematiskt spelande blev år 1980 en psykiatrisk diagnos, i och med tillblivelsen av en me-
tod som hävdades kunna mäta detta; DSM-IV. Med detta diagnossystem ansågs spelberoende 
eller problemspelande kunna synliggöras, och med detta uppkom behovet av kartläggning 
samt att hitta åtgärder för att bekämpa detta. Möjligtvis var detta grunden till konstruktionen 
av spelande, eller problematiskt spelande, som ett socialt problem. Som tidigare har nämnts så 
söker det socialkonstruktionistiska perspektivet efter de sociala, samhälleliga processer som 
leder fram till att vissa förhållanden i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt etableras såsom 
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varande av sociala problem. Enligt detta synsätt så innebär det att inget förhållande eller till-
stånd är ett socialt problem i sig, utan vissa blir det. Det innebär att sociala problem skapas i 
en process där individer och grupper i ett samhälle ger mening och betydelse åt olika feno-
men. Problematiskt spelande är dock ännu inte etablerat som ett socialt problem, såsom ex-
empelvis alkohol- och narkotikaproblem. 

Samband mellan ungdomars spelproblem och föräldrars spelvanor och/eller missbruk 
De ungdomar som deltagit i den studie som Maria Ungdom bedrivit, fick även svara på frågor 
som bland annat rör föräldrarnas spelvanor, eventuella spelproblem samt om någon av föräld-
rarna har problem med alkohol och/eller droger. I föreliggande undersökning har inga sam-
band hittats beträffande eventuella kopplingar mellan problemspelande ungdomar och föräld-
rarnas spelvanor, spelproblem och/eller missbruk. Genomgående har ungdomar med spelpro-
blem jämförts med ungdomar utan spelproblem, med hänsyn till om ungdomarna har – eller 
inte har – någon närstående med spelproblem, någon förälder med problem kring alkohol 
och/eller droger. En liten skillnad framträder beträffande pojkarna med eller utan spelpro-
blem, som har en förälder med problem kring drogerna. Av de pojkarna med en förälder med 
drogproblem, har cirka en tredjedel (33 procent) själva problem kring spel. Motsvarande siffra 
för pojkarna som inte har någon förälder med drogproblem är ungefär en femtedel (23 pro-
cent). Denna skillnad är dock inte signifikant. 
  
Detta resultat är intressant då ett flertal studier, ibland annat Norge och Kanada, har kommit 
fram till motsatsen; nämligen att det ofta finns ett tydligt samband mellan ungdomens eget 
spelande och föräldrars spel- eller missbruksproblem. Många studier har också visat att barn 
ofta introduceras till spel av sina föräldrar. Att som barn börja spela med sina föräldrar är på 
sätt och vis naturligt, och kan vara ett tecken på en bra och kreativ samvaro tillsammans med 
familjen. Det har dock visat sig att de ungdomar som spelat mycket tillsammans med sina 
föräldrar som barn, till större del ägnar mer tid till spel, och börjar spela tidigare jämfört med 
ungdomar där spel inte förekommit i någon stor utsträckning under barndomen.  
 
Vad utmärker egentligen ett problematiskt beteende, hur kan vi känna igen det och i vilken 
utsträckning får olika beteenden finnas utan att för den delen definieras som just ett problem? 
Även ungdomar som växer upp i ekonomiskt svaga familjer löper, enligt tidigare forskning, 
större risk än andra ungdomar att få spelproblem. Det som forskningen också visat är att ung-
domar som har problem med spel ofta upplever sig ha dåliga relationer till sin familj, och då 
framför allt föräldrarna. Ungdomarna har rapporterat om ett dåligt familjeklimat samt otill-
räckligt stöd från föräldrarna. I föreliggande undersökning har, som tidigare nämnts, inte nå-
got liknande samband kunnat påvisas. Detta innebär dock inte motsatsen – att ungdomars spe-
lande, och eventuella spelproblem, inte kan relateras till föräldrars spel- eller missbrukspro-
blem – utan kan endast generaliseras till de ungdomar som söker sig till Maria Ungdom. Tro-
ligen påverkas ungdomar av en sämre fungerande hemmiljö på olika vis, vilket tar sig uttryck 
på olika sätt i ungdomens liv. Det kan vara så att bilden sett annorlunda ut ifall undersökning-
en gjorts på en målgrupp där spelproblem redan var ett tydligt faktum, och där undersök-
ningsdeltagarna tillfrågats om deltagande i studien då de sökte hjälp för just sina spelproblem. 

Begreppens konstruktion 
Vad innebär det att konstruera och använda sig av exempelvis begreppen spelande, spelmiss-
bruk, spelberoende, problemspelare, etc.? Vad händer och vilka konsekvenser kan det ge när 
man konstruerar starka begrepp för att beskriva ett förhållandes yttringar och orsaker? Kan det 
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vara så att om dessa begrepp börjar användas i vardagligt tal, lätt kan förbise andra mer pri-
mära problem som borde åtgärdas först och som ungdomen kan tänkas ha? Tonårstiden är en 
tid när unga människor ofta experimenterar med olika saker, det kan vara ett uttryck för att 
skapa sig sammanhängande och bestående identiteter. Spelande kan, precis som experimente-
randet av alkohol, tobak etc., vara något spännande som många ungdomar vill prova på.  För 
vissa ungdomar blir dock spelandet problematiskt och leder till både ekonomiska och sociala 
konsekvenser. Ofta krävs det i dag en diagnos, för att få hjälp och stöd i olika förhållanden 
som begränsar individens liv på olika sätt. Ur denna aspekt kan därför konstruktionen och 
etableringen av ett ”nytt” problem vara något positivt, då det kan innebära att fler får den 
hjälp som de behöver.  

Metoderna/mätinstrumenten som används för att mäta problematiskt spelande 
De metoder som främst används i ett försök att kartlägga problematiskt spelande är, som tidi-
gare har nämnts, DSM-IV samt SOGS eller SOGS-RA. Dessa mätinstrument är också de som 
i föreliggande undersökning till största del har använts för att kartlägga dessa ungdomars spe-
lande. Enligt DSM-IV antas att en person har spelmani om fem av tio kriterier är uppfyllda 
(se Kännetecken och klinisk definition för problemspelande eller spelberoende, s.8). De frå-
gor som i nämnd metod används för att kartlägga problematiskt spelande, är i stort sett samma 
som används som ett hjälpmedel för att klargöra huruvida en person har problem med alkohol 
eller droger. Därmed tycks det som att ett antagande om att spelproblem kan liknas vid andra 
missbruksproblem, redan gjorts. SOGS-RA undersöker även föräldrars spelvanor, alkoholva-
nor etc., vilket tyder på en hypotes om att ungdomars spelproblem kan ha något med föräld-
rarnas beteenden och vanor att göra. 
 
I föreliggande studie har respondenterna fått svara på strukturerade frågor med, utifrån syftet, 
färdigformulerade svarsalternativ; ja, nej eller i vissa fall vet ej. Dessa frågor rör ungdomarnas 
förhållande till spel utifrån olika aspekter, och är formulerade på ett vis som på flera sätt lyfter 
fram negativa aspekter av spelandet. Denna i viss mån problematiserande utgångspunkt av 
spelande, skulle kunna påverka ungdomarna när de svarar på frågorna. Vad kan det innebära 
för en ungdom som kommer till Maria Ungdom med exempelvis problematisk alkoholkon-
sumtion, att få svara på frågor om sitt spelande och om spelberoende? Kan det finnas en risk 
att man konstruerar ännu ett nytt problem som ungdomen införlivar som sitt eget? 
  
Kunskapsnivåerna är dock, vad vi förstår, generellt sett låga i samhället avseende problema-
tiskt spelande. Då en ungdom söker hjälp för psykosociala svårigheter är det sällan frågor 
ställs om hur ungdomens relation till spel ser ut. Kanske deltagandet i en studie avseende pro-
blemspelande kan sätta fokus just på detta, och därmed uppmärksamma eventuella spelpro-
blem? Om så är fallet – kan ungdomen förhoppningsvis erbjudas rätt hjälp utifrån den pro-
blematik som ungdomen har.  
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Avslutande reflektioner  
Det har varit spännande att få undersöka ett så aktuellt ämne som ungdomar och spel. Det har 
också varit intressant och spännande att få ta del av och bearbeta delar av Maria Ungdoms 
insamlade material. Vi har under resans gång lärt oss mycket om spel och spelande. Vidare 
har vi funnit att den forskning som finns inom området är väldigt begränsad. Problematiskt 
spelande, eller spelberoende, är något som i dag diskuteras mycket bland annat i media. 
Forskning och kartläggning, är dock problematiskt eftersom någon överenskommelse om vad 
som utgör ett spelberoende faktiskt inte existerar.  
 
Under den tid vi arbetat med uppsatsen, har många funderingar och frågor väckts hos oss. Hur 
kommer det sig att spelande för vissa ungdomar blir problematiskt, medan det för andra ung-
domar mest är en underhållande fritidssysselsättning? Hur stor betydelse har ungdomars 
psykosociala hälsa, fungerande social miljö och hemförhållanden? Om det i tiden för ungas 
experimenterande exempelvis inte finns trygga vuxna i en ungdoms närhet, något stort utbud 
på olika aktiviteter, föreningsliv, ungdomsgårdar och så vidare, som ungdomen kan uppfylla 
sin fritid med - kan det då inte vara lätt att spelande för ungdomen blir ett sätt att förhålla sig 
till den otrygga fritiden eller hemmiljön? Kan det faktum att olika instanser i samhället vill 
lägga tyngdpunkten på det problematiska i spelandet hos individen, förbise att det i stället kan 
vara olika psykosociala förhållanden omkring ungdomen som är en bidragande orsak till vil-
jan och suget att spela? Kanske mer kraft och resurser bör läggas på att barn och ungdomar får 
möjlighet att växa upp i lugna och trygga miljöer, istället för att i viss mån konstruera ett till-
stånd som benämns spelberoende – och därmed lägga stor kraft på att bekämpa detta.  
 
Att utforska vad det kan finnas för psykosociala faktorer som bidrar till en ökad risk för spel-
problem bland ungdomar, är ett angeläget forskningsområde. Dessutom anser vi att den ex-
plosionsartade utvecklingen på spelmarknaden behöver utforskas i ett längre perspektiv, för 
att se om detta inverkar på ungdomars spelande, om det ger konsekvenser och i sådana fall på 
vilket sätt. 
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