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1 Inledning 
___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

 

Spel och spelare har alltid funnits. Lusten att söka spänning genom att satsa pengar, egendom 
eller till och med sitt liv är en del av den mänskliga historien vilken har tagit olika uttryck i 
olika tider och i olika samhällen. En historisk jämförelse mellan antikens Rom med 
vadslagning om blodiga gladiatorer och dagens fashionabla kasinon ger en idé om spelets 
dynamiska kraft och hur det alltid lyckats anpassa sig till sin omvärld. Men spel är idag så 
mycket mer än kasinoverksamhet. Genom att betrakta samhället, de spelande männen som 
hänger i kvarterets tobaksaffär, de rökande kvinnorna i bingohallen, pensionärerna som säljer 
Bingolotto-brickor utanför Ica och nattklubbsgästernas spelande på roulette och black jack-
bord, tycks det som att alla människor spelar. Spel är en naturlig del av vår vardag och det är 
mer än troligt att det så kommer att förbli. 

En sökning på Internet på orden spel och spelande ger främst två typer av resultat; olika 
former av Internetspel och information om spelberoende. Resultatet ger bilden att alla typer 
av spel förr eller senare leder till ett sjukligt beroende, att personlig konkurs och ett 
världsfrånvänt liv med endast den stora vinsten som ledstjärna kommer att drabba alla som 
involverar sig i spel, oavsett speltyp. Aktuella siffror talar dock mot detta skräckscenario. 95 
procent av den svenska befolkningen har någon gång spelat och av dessa har ungefär fyra 
procent någon gång upplevt spelandet som ett problem1. Faktum är, vilket bör påpekas, att det 
finns många positiva effekter av spel både på individ- och samhällsnivå. Spel är en trevlig 
fritidssysselsättning för många, det förmedlar en känsla av gemenskap, glädje och spänning, 
det ger arbete och pengar åt staten och folkrörelserna och så vidare. Listan av positiva effekter 
kan göras lång. 

Alldeles som en god medicin måste granskas för sina negativa bieffekter måste även 
spelverksamhetens mörka baksida uppmärksammas. Trots att få spelare blir beroende är 
tillståndet mycket allvarligt för den som drabbas och dess anhöriga. I och med den vardagliga 
exponeringen av spel verkar ett spelberoende dessutom vara otroligt svårt att bli av med. 
Statistiken tyder dessutom på att spelberoendet är ett växande problem.  

I den rådande debatten kring spelberoende målas spelberoendet upp som spelindustrins 
akilleshäl. Människor engagerade i spelberoendeproblematiken menar att spelintressenterna 
allt för länge har negligerat problemet och att detta inte är förvånande med tanke på de stora 
belopp som omsätts inom spelindustrin. Under lång tid fanns det väldigt lite relevant 
forskning och information om spelberoende att tillgå. På senare år har dock påtryckningar 
från ideella föreningar som ägnar sig åt att hjälpa spelberoende, anhöriga och även 
folkhälsoinstitutet gjort att problemet inte längre kan ignoreras. Idag menar de som ställer sig 
kritiska till spelindustrins agerande beträffande spelberoende, att svenska staten valt en 

                                                 
1 www.spelberoende.se/fragor.asp 01.12.04 
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strategi av medgörlighet, men utan riktig förståelse eller verkligt engagemang att ta itu med 
problemen. Av de fem miljarder som svenska staten tjänar på spel varje år går endast fyra 
miljoner tillbaka till de spelberoende.2 Detta säger en del om statens starka incitament till 
fortsatt spelande och det tyder också på att det faktiskt finns anledning att ställa sig kritisk till 
statens nivå av engagemang att ta tag i spelberoendeproblematiken. Efter att noggrant ha 
studerat Svenska Spels3 hemsida hittas till exempel en varningstext om spelberoende, dock är 
det tveksamt att någon som spelar verkligen läser texten, än mindre de spelare som faktiskt 
ligger i riskzonen för att utveckla ett beroende. Det är svårt att se att denna form av repressivt 
erkännande verkligen gagnar staten och spelindustrin.  I slutändan borde det ligga i allas - 
spelindustrins, statens, folkrörelsernas och allmänhetens - intresse att få fram bästa möjliga 
forskning och kunskap på området. Först med en bred kunskapsgrund är det möjligt att 
utveckla ett spelande som kan ge maximal nytta, det vill säga ett spelande som minskar de 
negativa konsekvenserna till fördel för de positiva.  

1.2 Problemformulering 

Hur kan nationalekonomin bidra till forskningen kring spelberoende? Hur kan en studie av 
spelberoende gagna nationalekonomin? Vid första anblick är kopplingen mellan 
nationalekonomi och spelberoende inte helt självklar och därför är en motivering av 
ämnesvalet på sin plats. 

Varför blir vissa spelare beroende? Finns svaret att finna i våra gener? Är spelberoende en 
form av sjukdom och kan det i så fall botas? Svaren på dessa frågor är ingen aning, knappast 
troligt, eventuellt och förhoppningsvis. Uppenbarligen finns det många frågetecken kring 
fenomenet spelberoende, frågetecken som länge har intresserat forskare från olika 
ämnesområden, då framför allt från psykologin och sociologin. Fortfarande kan det dock 
konstateras att spelberoende är ett av de mest väldebatterade och svårförstådda områdena 
inom modern psykologi. 

I den ekonomiska litteraturen talas det däremot inte mycket om spelberoende. Traditionell 
nationalekonomi vänder sig till teorin om förväntad nytta för att finna förklaringen till varför 
människor handlar på ett visst sätt och här tycks det inte finnas utrymme för några impulsiva, 
beroende spelare. 

Teorin bygger på ett antagande om den nyttomaximerande aktören som agerar rationellt 
utifrån sina preferenser.4 Nytta är i sammanhanget det förväntade värdet av en viss handling. 
Detta innebär att människor alltid agerar utifrån sitt egenintresse och alltid logiskt beräknar 
vilket av olika möjliga alternativ som kommer att gagna honom mest.5  Denna teori är vitt 
accepterad och det vore inte att överdriva att säga att den är normgivande. Teorin om den 

                                                 
2 Björck, Jansson, Renvall, 2003, 11 

3 I Sverige är spel med pengar förbjudet, undantaget spel som drivs av Svenska Spel vilket är ett statligt ägt 
spelbolag.  

4 Becker, Murphy, 1988, 675   

5 Edelönn, 1995, 14 
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rationella aktören verkar dock inte kunna appliceras på de spelberoende med tanke på hur små 
vinstchanserna är vid spelande6. 

Kritiker till teorin om den rationelle aktören frågar sig om människor verkligen alltid har den 
information som behövs för att i förväg kunna beräkna nyttan av olika handlingar. Det verkar 
som om människor ibland agerar helt spontant utan att ha tänkt igenom konsekvenserna av sitt 
handlande. Det tycks också som om känslor som lojalitet, kärlek, skuld och sociala normer 
eller grupptillhörighet ibland påverkar människors beslutsfattande. 

Det är här spelberoendet kommer in i bilden. Idag är beroende av olika slag en relativt vanlig 
företeelse. Människor utvecklar ett beroende av alla möjliga typer av produkter. Cigaretter, 
droger och alkohol är de kanske mest självklara exemplen, men det finns även andra typer av 
beroende som inte kan förknippas med ett fysiskt behov. Internet, religioner, överkonsumtion 
av lyxprodukter och sjuklig konsumtion av mat är några få exempel- spelberoende ett annat. 
Om det inte finns en ekonomisk hållbar förklaring till denna typ av beteende blir mängden 
undantagsfall till de nationalekonomiska teorierna snabbt stor. Att utifrån mänskligt beteende 
diskutera begreppet rationalitet torde därför vara nationalekonomiskt relevant. 

En mindre invecklad motivering av ämnesvalet bygger på det enkla faktum att ekonomi är 
mer än pengar, ekonomin består av människor. Detta faktum är så självklart att det ibland 
glöms bort. Det är den mänskliga hjärnan som tar beslut om produktion, konsumtion, 
sparande, investeringar och så vidare. Mänskligt beteende spelar en nyckelroll i alla 
ekonomier. För att utveckla det ekonomiska tänkandet och lära sig mer om ekonomin, måste 
man först studera de människor den omfattar. Ökad insikt i olika former av beroende ökar 
förståelsen för mänskligt beteende. Detta leder i sin tur förhoppningsvis till att mer 
insiktsfulla ekonomiska analyser kan göras vilket torde vara nationalekonomin till nytta. 

Nationalekonomin bör också kunna bidra till forskningen om spelberoende. Genom att 
förklara hur en spelberoende person tänker ökas den kunskap som är nödvändig för att 
utveckla en meningsfull behandling. Eftersom problematiken kring spelberoende har visat sig 
vara av en mycket flerbottnad natur tycks det att värdefull kunskap måste komma från flera 
olika vetenskapsområden, detta för att förebygga och behandla spelberoendet så effektivt som 
möjligt. Förhoppningsvis kan alltså nationalekonomin bidra till forskningen om spelberoende, 
men även nationalekonomin bör gagnas då den utmanas med ny problematik inom nya 
områden. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom nationalekonomisk analys undersöka varför vissa 
människor blir beroende av spel.  Denna analys skall göras utifrån en teoretisk referensram 
som sätter rationalitetsbegreppet i fokus. Rationalitetsteorierna kommer sedan att appliceras 
på ett tillsynes irrationellt beteende; spelberoende. 

                                                 
6 ”Chansen att vinna storvinst är: 1 på 12 miljoner på Vikinglotto, 1 på 10 miljoner på Joker, 1 på 6,7 miljoner på 
Lotto, 1 på 5,8 miljoner på Måltipset, 1 på 6 miljoner på Stryktipset.” (www.spelberoende.se/fakta.asp, 2005-02-
01) 
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1.4 Frågeställningar 

• Hur kommer det sig, utifrån en nationalekonomisk utgångspunkt, att vissa människor 
utvecklar ett spelberoende? 

• Kan en spelberoende person anses agera ekonomiskt rationellt, det vill säga hur kan 
ekonomisk teori förklara ett till synes irrationellt beteende? 

1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med ett inledningskapitel som skall ge läsaren en kortfattad bakgrund och en 
övergripande förståelse för problematiken kring spelberoende. I kapitlet redogörs för vilka 
delar av spel och spelberoende som kommer att behandlas och författaren definierar och 
diskuterar relevanta ord och begrepp.  

Därefter följer ett metodkapitel i vilket det förklaras hur uppsatsarbetet har gått till väga. Här 
kommer valet av material, intervjutekniken med mera att gås igenom. Författaren försöker att 
ställa sig kritisk till metoden och källorna.  

I teorikapitlet diskuteras ett antal olika relevanta teorier. Kapitlet utgår från teorin om 
förväntad nytta, vilken har det traditionella rationalitetsantagandet i fokus. Därefter 
presenteras ett antal alternativa teorier som innefattar andra syner på ekonomisk rationalitet. 
De alternativa teorierna delas in i två grupper, de som kan förklara varför människor börjar 
spela och de som kan förklara varför spelandet utvecklas till ett beroende. Teorikapitlet 
avslutas med en diskussion om pengar och lycka, eftersom dessa har en koppling till varför 
människor vill vinna pengar.  

Teorikapitlet följs av ett empiriavsnitt som är uppdelat i två delar. Den första delen är en 
presentation av den enda omfattande undersökning som gjorts i Sverige om spel och 
spelberoende. Undersökningen har gjorts av Folkhälsoinstitutet med stöd av 
Socialdepartementet. Två av tre planerade delar av undersökningen är i dagsläget slutförda. 
Den ena har kartlagt svenska folkets spelvanor och undersökt spelberoendets utbredning, den 
andra är fokuserad på att reda ut vad som kännetecknar personer med spelproblem. Båda 
delarna av undersökningen presenteras i kapitlet, men fokus ligger på den andra delen. 
Empiriavsnittet består också utav dels en intervju med en spelberoende ung man och dels en 
skildring av ett gruppterapisamtal mellan flera spelberoende personer. Detta för att ge läsaren 
en djupare förståelse för spelproblematiken.  

I diskussionskapitlet fogas teorierna, Folkhälsoinstitutets undersökning och intervjuerna 
samman. Naturligtvis är det uppsatsens frågeställningar som ligger till grund för diskussionen. 
Kapitlet diskuterar först kortfattat hur det kommer sig att människor spelar, därefter fokuseras 
diskussionen på varför vissa människor utvecklar ett beroende. Författaren frågar sig också 
om människor kan spela sig lyckliga. Avslutningsvis hålls en kortfattad diskussion om 
begreppet rationalitet. Hela uppsatsen avslutas med att författaren redogör för sina slutsatser 
av studien.  

1.6 Avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför människor fastnar i ett spelberoende utifrån en 
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nationalekonomisk utgångspunkt. Trots att diskussionen kommer att beröra många olika typer 
av spel är det inte själva spelmomentet som är uppsatsens fokus. Under kapitel 1.7 ges en 
utförlig definition av vad som i detta arbete räknas som spel, men de olika spelen kommer inte 
att diskuteras utförligare än så. 

Uppsatsen syftar inte heller att undersöka de makroekonomiska aspekterna av spelindustrin. 
Målet är alltså inte att titta på vad staten tjänar på spelandet etc. Istället är det individen som 
sätts i fokus och framförallt hur ett spelberoende kan förklaras utifrån den 
nationalekonomiska litteraturen.  

Uppsatsen innehåller djupintervjuer med dels Roger Thörn, föreståndare för Kolmårdens 
behandlingshem för spelberoende, och dels en gruppintervju och en enskild intervju med 
spelare som genomgått eller genomgår behandling för sitt beroende. Det bör poängteras redan 
här att dessa intervjuer inte kan sägas representera alla spelberoende. En av intervjuerna 
presenteras i uppsatsen med syftet att ge läsaren ökad insikt och en djupare förståelse för 
problematiken kring spelberoende. Förhoppningsvis gör intervjuerna också uppsatsen som 
helhet mer intressant. Intervjuerna fungerar alltså mest som en intresseväckare och 
diskussionsunderlag och skall inte ses som ett försök att dra generella slutsatser om människor 
med spelproblem. Dock kan delar av intervjuerna komma att tas upp i analysen som exempel 
på beteenden vilka redan finns beskrivna i den övriga litteraturen. 

 

1.7 Definitioner och begrepp 

1.7.1 Vad är spel? 

Målet med denna uppsats är inte att fördjupa sig i de olika typer av spel som finns. Dock 
kommer termen spel att förekomma så pass ofta att det bör definieras tydligare vad som i 
denna uppsats menas med spel. De spel som är relevanta i uppsatsen är de som omfattas av 
lotterilagen. 

Lotterier är enligt Lotterilagen en verksamhet, i vilken ”en eller flera deltagare, med eller 
utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan 
få genom lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfarande…”7 Spelverksamheter som 
räknas in i lagen kan delas in i egentliga lotterier och övriga spel. De egentliga lotterierna 
kan delas in i tre undergrupper.  

• Traditionella lotterier innebär spel där spelaren köper en lott med till exempel ett 
nummer på som denne hoppas slumpmässigt skall dras fram av den spelarrangören. 
Hit räknas bland annat spel som Penninglotteriet, Bellmanlotteriet, Trisslotteriet men 
också spel där man vinner varor som den traditionella jultombolan eller chokladhjulet 
på Gröna Lund.  

• Vadhållning räknas också som lotterier. I Sverige bedrivs idrottsanknuten vadhållning 
genom Oddset och hästsportanknuten genom Vinnarspel, Dagens Dubbel med flera. 

                                                 
7 Lotterilagen (1994:1000), 3§ 
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Här väljer spelaren ett objekt som är knuten till ett visst evenemang. Utfallet beror på 
hur väl detta objekt agerar efter spelarens förväntningar.  

• Nummerspel är den tredje och sista formen av lotterier. Hit räknas till exempel Lotto, 
Joker och Flax. Vinsten kommer av någon typ av sifferkombination. 

Övriga spel räknas som alla former av bingo med penning- och varuvinster, kasinospel, 
roulette, kort- och tärningsspel. Även så kallade tillståndslotterier ingår, vilka är lotterier för 
vilka krävs särskilda tillstånd. 

Gemensamt för alla dessa spelformer är att spelaren i spelögonblicket inte kan påverka 
utfallet, detta till skillnad mot spel som till exempel poker eller biljard. Naturligtvis kan det 
göras noggranna förstudier, till exempel vilken häst som är i bäst form eller liknande, men då 
pengarna väl är satsade är det bara att förlita sig till turen.8

Ett annat ord som bör definieras för sammanhanget är spelare. Detta är kortfattat en individ 
som frivilligt medverkar i någon form av de ovan nämnda spelformerna och därmed riskerar 
att förlora pengar. 

1.7.2 Vad innebär det att vara spelberoende? 

Vad och vem är spelberoende? Eftersom ordet är mycket centralt i uppsatsen så är en 
noggrann definition på sin plats. 

I Diagnostic and Statistical Manual, som givs ut av den amerikanska psykiatriföreningen, 
skrevs spelberoende in 1980. Definitionen var viktig för att kunna fastställa vilka spelare som 
kunde anses vara beroende. Därmed var också spelberoendet erkänt som en psykisk störning 
och tydliga riktlinjer för att fastställa diagnosen skrevs ner. Dessa riktlinjer gäller fortfarande. 
För att en spelare skall klassificeras som spelberoende bör minst fem av följande punkter 
stämma in: 

• Spelaren tänker alltid på spel eller relaterade problem som t.ex. var nästa spel skall äga 
rum, hur mycket pengar som skall satsas eller hur spelaren ska få fram pengar. 

• För att uppnå den önskade spänningseffekten satsas allt större belopp under spelandet. 

• Spelaren misslyckas med att kontrollera, avsluta eller hålla sig ifrån spelandet. 

• En känsla av abstinens upplevs då spelaren försöker att sluta spela, vilket 
kännetecknas av ett irriterat eller rastlöst beteende. 

• Spelet blir en flykt från negativa känslor som till exempel skuld, ångest, hjälplöshet 
eller depression. 

• Efter förlust tror sig spelaren alltid kunna vinna tillbaka, revanschera. 

• Ett allt större spelande leder till lögner inför familj, vänner, arbetskamrater, terapeuter 
med flera för att dölja omfattningen av spelandet. 

                                                 
8 Edelönn, 1995, 7f 
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• Spelandet leder till brott som förskingring, förfalskning, bedrägeri, eller stöld. 

• Spelaren har äventyrat någon viktig relation, anställning, utbildnings- eller 
karriärmöjlighet på grund av spelandet. 

• Spelaren intalar sig och tror att någon annan skall kunna rädda honom/henne från en 
eventuell ekonomisk krissituation relaterad till spelandet.9  

Synonyma ord till spelberoende är spelmani eller trolig patologisk spelare.10 I uppsatsen 
kommer endast ordet spelberoende att användas men de andra begreppen förekommer ofta 
i övrig litteratur om spelproblematik och är därför viktiga att känna till. 

Ofta uppmärksammas också människor med en mindre grad av spelproblem. Dessa kallas 
endast problemspelare och för att räknas till den kategorin av spelare ska tre eller fyra av 
ovanstående kriterier stämma in.11 I Folkhälsoinstitutets undersökning om spel och 
spelberoende, vilken presenteras i empiriavsnittet, är det framför allt problemspelaren 
som diskuteras. Det bör därför kommas ihåg att det är skillnad mellan att vara en 
problemspelare och att vara spelberoende.  

Det är viktigt att på ett tidigt plan reda ut ett par viktiga missförstånd om spelberoende: 

”Spelberoende är egentligen något som den drabbade bara upplever. Det är bara att 
skärpa till sig så går det över.”12

Spelberoende personer betraktas ofta som irrationella, att de inte tänker efter utan bara 
agerar på impuls. En vanlig uppfattning är att problemet kan rättas till genom att den 
drabbade tar sitt förnuft till fånga. Likt alkoholproblem ligger dock störningen djupare än 
så. Spelberoende är på många sätt även en emotionell och social störning. Något som 
försvårar problematiken ytterligare är att spelberoende i betydligt större utsträckning än 
alkoholister inte inser att de är beroende. I en undersökning som genomfördes på Nya 
Zeeland på 1990-talet visades att knappt hälften av de människor som har diagnosen 
spelberoende själva uppfattar sig ha problem.13

”Spelberoende är egentligen en sjukdom.”14

En annan vanlig uppfattning är att spelberoende är en sjukdom och att alla spelberoende 
uppvisar samma sjukdomsbild. Trots att de åtta kriterier som framställs ovan fångar upp 
merparten av de människor som har ett spelberoende bör det inte glömmas bort att 
situationen ser mycket olika ut för olika människor. Beroendet är likt alkoholism en social 

                                                 
9http://www.spelinstitutet.se/reports/objects/vad_s_ger_forskningen_om_spelberoende.pdf, 2004-11-28 

10 Jonsson, 2003, 16 

11 Ibid, 16 

12 http://www.spelinstitutet.se/reports/objects/vad_s_ger_forskningen_om_spelberoende.pdf, 2005-02-20 

13 Ibid, 2004-11-28 

14 Ibid, 2005-02-20 
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och emotionell störning såväl som medicinsk. Trots att det kan finnas genetiska faktorer 
som påverkar beroendet verkar en medicinsk behandling inte vara rätt väg att gå. Den 
individuella variationen bland spelarna är stor. 15

”Spelberoende är främst ett ekonomiskt problem” 16   

Naturligtvis ligger mycket av problematiken just i att den spelberoende ofta spelar bort 
mer pengar än denne kan hantera. Att vara spelberoende handlar dock om att spela för 
mycket. Den ofta mycket dåliga ekonomiska situationen förvärrar dock den spelberoendes 
situation, men är ett sekundärt problem i sammanhanget. Vad som kan anses vara ”för 
mycket” handlar alltså inte om hur mycket pengar som spelas bort. Vad som är ”för 
mycket” är dessutom mycket individuellt även då den ekonomiska aspekten utesluts ur 
resonemanget. 17

                                                 
15 Ibid, 2004-11-28 

16 Ibid, 2005-02-20 

17 Ibid, 2004-11-28 
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2 Metod 

 Diskussion 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Tillvägagångssätt och källkritik 

”En lärobok i cykling kan vara hur utförlig som helst, men den som första gången kastar sig 
på en cykel och ger sig iväg utan att någon håller i kan, trots gedigna kunskaper i cyklingens 
teori, slå sig fördärvad.”18

Denna uppsats är i första hand en litteraturstudie, det vill säga en studie av böcker, artiklar, 
rapporter, undersökningar, uppsatser, essäer etc. som behandlar ett visst ämne. Författaren har 
utifrån problematiken kring spelberoende försökt att tillskansa sig så mycket relevant kunskap 
som möjligt i den ekonomiska litteraturen. Som citatet ovan antyder är det en sak att vara 
påläst och sätta sig in i den ekonomiska litteraturen, men att lyckas urskilja de relevanta 
teorierna och applicera dessa på det verkliga problemet är en helt annan. För att inte glömma 
målet och tappa tråden i den djungel av uppsatsmöjligheter som finns är det viktigt att ha ett 
klart syfte, men också att i förväg bestämma hur undersökningen ska gå till.19 Detta blir det 
extra stödhjul som den ovane cyklisten eller uppsatsskrivaren behöver. 

Det är inte bara alla olika ämnen och tillvägagångssätt som försvårar uppsatsskrivandet. 
Ytterligare problematik kommer utav de ofta allt för höga ambitionerna; förväntningar om 
vad slutresultatet ska bli fördunklar arbetets gång och gör att viktiga detaljer på vägen mot 
målet lätt förbises. För att inte hamna i denna fälla har författaren försökt att göra metoden 
enkel. Grundidén var att utifrån litteratur kring spelberoende applicera ekonomisk teori för att 
om möjligt få någon intressant idé om vad som ger upphov till spelberoende. Att hålla sig till 
en klassisk litteraturstudie var alltså själva grundidén och blev också basen för denna uppsats. 

Den idé som från början verkade relativt enkel kom dock snart att kompliceras. Spelberoende 
är idag ett aktuellt ämne och litteraturen visade sig vara mycket omfattande. På Internet finns 
mängder av information om symptom, behandlingar för spelare men även deras anhöriga, 
undersökningar om beroendets koppling till kön, klass, ålder mm, undersökningar med 
kopplingar till psykologi, filosofi och sociologi. Där finns även offrens egna berättelser och 
skildringar av ett liv i beroende. Informationen gjorde inte bara att det var lätt att sätta sig in i 
ämnet, utan den fick också författaren att bli ytterligare nyfiken och intresserad. Trots 
materialets omfattning fanns det ingen litteratur kopplad till ekonomisk teori, vilket gjorde att 
författaren upplevde att den befintliga litteraturen trots allt inte räckte; det fanns för många hål 
och frågetecken kvar efter litteraturstudien. Det verkade som att de nationalekonomiskt 
relevanta frågorna aldrig ställts och heller inte reflekterats över eftersom intervjuerna gjorts 
med andra mål och utifrån andra synvinklar. Som komplement, och ordet komplement bör här 

                                                 
18 Ejvegård, 2003, 14 

19 Ibid, 31ff. 
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betonas, har det därför genomförts ett fåtal intervjuer. Litteraturstudien är dock fortfarande 
uppsatsens stomme. 

I empiriavsnittet presenteras en rikstäckande undersökning om spelproblemen i Sverige. 

2.2 Intervjuer 

De som intervjuats är Roger Thörn, chef för Kolmårdens behandlingshem och även några 

Att genomföra en djupintervju med en person med spelproblem verkade vara en intressant 

Intervjuerna med Roger Thörn och den spelberoende kan beskrivas som ett samtal där 

Det som kom att bli en observation av ett gruppsamtal var från början tänkt att vara en 

                                                

Undersökningen är utförd av Folkhälsoinstitutet på initiativ av Socialdepartementet. Den 
består av tre delar, varav den första genomfördes 1997 och den andra 1997 och framåt. 
Resultatet av den andra delen presenterades först 2002. Den tredje delen är ännu inte helt 
genomförd. Undersökningen är alltså relativt ny och är dessutom den enda av sitt slag gjord i 
Sverige. Dock bör det poängteras att mycket har hänt på den svenska spelmarkanden sedan 
1997. Effekter av ökat Internetspelande, ökade spelformer, fler intressenter och ökad 
konkurrens tas inte med i Folkhälsoinstitutets rapport. Dock visar undersökningen på 
intressanta fenomen och siffror som även idag kan anses vara aktuella. Trots några mindre 
brister, anser därför författaren att undersökningen ändå är högst relevant för denna uppsats.  

deltagare från Kamratföreningen för spelberoende i Linköping. Författaren deltog i ett av 
kamratföreningens möten och fick då möjlighet att även utföra en personlig djupintervju med 
en av deltagarna. Deltagarna från kamratföreningen har valt att vara anonyma. Djupintervjun 
med en av deltagarna och Roger Thörn kan dock verifieras genom att de finns inspelade på 
band, vilka är i författarens ägo.  

undersökningsform eftersom fokus då hamnade på intervjupersonens egen uppfattning av 
spelproblematiken. Det var viktigt att verkligen tränga på djupet och inte nöja sig med det 
material som fanns tillgängligt. Anteckningar från gruppsamtalet hos Kamratföreningen gav 
en mer generell bild av ett liv med spelrelaterade problem, men för att få en djupare förståelse 
kändes det viktigt att låta en person berätta sin egen historia, utan att denne blev påverkad av 
någon annan.  

författaren hade förberett mycket öppna frågor utifrån vilka intervjupersonen berättade och 
diskuterade. Denna form av intervju brukar också kallas samtalsintervju. Idén är att 
intervjuaren ska få information och lära sig av intervjupersonen genom att få igång ett samtal. 
Dock blir det ofta inte riktigt så eftersom den information som är intressant endast kommer 
från den ena parten.20 Trots att dialogen var relativt enkelriktad upplevde dock författaren att 
den intervjuade kunde tala tämligen fritt och inte var låst till specifika frågor. Detta var viktigt 
för att inte författarens otillräckliga kunskaper på området skulle göra att vissa delar av 
spelproblematiken inte uppmärksammades.  

gruppintervju. Den skulle följa samma mönster som de andra två intervjuerna. Författaren 
hade förberett ett antal frågor, vilka hon hoppades att intervjudeltagarna skulle besvara. 
Intervjun utvecklades istället snabbt till ett samtal mellan deltagarna där de berättade om den 
senaste veckans händelser, om problem som de stött på, frestelser att åter börja spelandet etc. 

 
20 Ekström, Larsson, 2000, 50f  

 
10 

 



     

Eftersom intervjun ägde rum under ett av Kamratföreningens möten och deltagarna visade ett 
behov av att ”prata av sig”, trädde författaren tillbaka och lät istället intervjupersonerna 
diskutera fritt. Anteckningar från diskussionen beskriver ändå flera intressanta beteenden och 
får därför fungera som analysunderlag. En sammanfattning av anteckningarna och författarens 
intryck från gruppsamtalet presenteras i empiriavsnittet.  

Även resultatet av samtalsintervjun med den spelberoende personen presenteras i 
empiriavsnittet. Intervjun med Roger Thörn har i första hand varit ett sätt att få en djupare 
förståelse och att lära sig mer om fenomenet spelberoende. Förhoppningen är att detta ska 
höja kvaliteten på uppsatsen i stort, men framförallt på den slutliga diskussionen.  
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3 Teori 

 Diskussion 

___________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt kommer begreppet rationalitet att stå i fokus. Avsnittet ska ge läsaren en 
djupare förståelse för begreppet rationalitet genom att besvara följande tre frågor: Vad innebär 
det att en aktör agerar rationellt i ekonomisk mening? Varför har teorin om ekonomisk 
rationalitet mötts av kritik? Vilka alternativ till den traditionella rationalitetsteorin finns det? 
För att besvara dessa frågor kommer avsnittet att först beskriva grundläggande ekonomisk 
teori, därefter kritiken däremot och avslutningsvis kommer några alternativa teorier att 
presenteras. Teorierna är valda för att passa uppsatsens syfte och representerar på intet sätt 
alla teorier som rör rationalitet. Det bör poängteras redan här att författaren inte menar att 
värdera vilken av de olika teorierna som är den ”sanna”.  

De alternativa teorierna är uppdelade i två delar. De första teorierna diskuterar varför 
människor börjar spela över huvudtaget, vilket är en naturlig utgångspunkt för den kommande 
diskussionen. Fokus läggs dock på de teorier som diskuterar varför personer ibland utvecklar 
beroenden. Avslutningsvis presenteras också teorier om hur pengar och lycka är relaterat. 
Exakt hur dessa teorier är relevanta för problematiken kring spelberoende kommer att framgå 
mer klart längre fram i uppsatsen.   

3.1 Rationalitet 

3.1.1 Traditionell rationalitetsteori  

Hur gör konsumenter sina val? Vad bestämmer vad och hur mycket en person konsumerar? I 
grundläggande nationalekonomi antas att människor i huvudsak drivs av materiella incitament 
och fattar ekonomiska beslut på ett ändamålsenligt sätt. Detta synsätt har gett upphov till den 
så kallade förväntade nyttoteorin, vilken är den teori som dominerar den ekonomiska 
litteraturen när det gäller beteende under osäkerhet.21  

Teorin bygger på tre antaganden om konsumenten: 

• Konsumenter har preferenser, vilka avgör hur mycket nytta eller nöje han får ut av 
olika produkter. 

• Det finns begränsningar, så kallade restriktioner, till hur mycket olika människor kan 
konsumera. 

                                                 
21 http://nobelprize.org/economics/laureates/2002/public-sv.html, 2004-12-10 
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• Utifrån restriktionerna försöker alla konsumenter att konsumera på ett sådant sätt att 
den upplevda nyttan maximeras.22 

Ordet rationalitet har i ekonomisk teori en något snävare definition än i det vardagliga språket. 
Att en aktör är rationell inom ekonomin innebär att han har klara uppfattningar om vad han 
tycker om och att han agerar därefter för att maximera den förväntade nyttan.23 I denna 
uppsats kallas den förväntade nyttoteorin ibland för den traditionella rationalitetsteorin, 
eftersom den bygger på ett rationalitetsantagande som inom nationalekonomin länge fungerat 
normgivande.24

Att en konsument har ”klara uppfattningar om vad han tycker om” kommer av hans 
preferenser. De ska vara reflexiva, fullständiga och transitiva. Med reflexiviteten menas att en 
valmöjlighet är lika bra som sig självt, det vill säga att x = x. Ett av alternativen kommer alltså 
inte att plötsligt ändra värde. Fullständigheten innebär att konsumenten har uppfattningar om 
alla varor och alltid kan säga hur mycket nytta han får ut av att konsumera varan relativt andra 
varor. Han kan alltså alltid säkert säga om x är bättre än y, om de är indifferenta eller om det 
omvända gäller. 

Preferenserna skall även vara transitiva, det vill säga att de är logiska och konsekventa.25 
Detta innebär att om det finns tre typer av till exempel glass och konsumenten föredrar 
chokladsmak framför karamellsmak och karamell framför citron, så följer att konsumenten 
även föredrar choklad- framför citronsmak. 

3.1.2 Beslutsfattande under risk 

Teorin om förväntad nytta är applicerbar på situationer där en individ inte är säker på hur 
mycket nytta de olika handlingsalternativen kommer att generera. Konsumenten kommer 
alltså att agera efter sina förväntningar; hur mycket nytta han tror sig kunna få ut av en 
handling relativt andra handlingar. Det förväntade utfallet beror alltså risken kring ett 
handlingsalternativ. Vidare antas att risken följer en känd sannolikhetsfördelning. Om risken 
tas med i kalkylen för maximerad nytta så blir beslutsfattandet rationellt även i osäkra 
situationer.26

Den förväntade nyttokurvan i beslutfattande under risk ser ut som i figur 3.1. 

                                                 
22 Perloff, 2001, 73 

23 Schotter, 1996, 23 

24 Kahneman, Tversky, 1979, 263 

25 Hargreaves, Heap Shaun et al, 1992, 7 

26 Schoemaker, 1980, 11 
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Figur 3.1 Nyttokurva för beslut under risk; den förväntade nyttokurvan27

Funktionen är konkav eftersom individer oftast antas vara riskaversiva, det vill säga att de 
helst undviker risk. Följden är att marginalnyttan är avtagande. Detta betyder att varje 
ytterligare enhet välstånd leder till en allt mindre ökning av den förväntade nyttan. Intuitivt 
verkar detta stämma: Att hitta en tio-krona när lönen är slut ger mer glädje än samma summa 
pengar precis efter löning. 

Om en individ istället tycker om att ta risker, det vill säga har preferenser för risktagande, så 
kommer kurvan att vara konvex och situationen blir motsatt. Då kommer ytterligare enheter 
välstånd att ge allt mer nytta, det vill säga att marginalnyttan ökar.28

Denna teori förklarar inte bara hur konsumenter agerar i inköpssituationer. Genom att låta 
nyttan mätas i andra värden än pengar, kan teorin om förväntad nytta och om ekonomisk 
rationalitet användas på många områden, vilka tidigare inte har kopplats till ekonomi. Gary 
Becker, en framgångsrik ekonom som bland annat mottagit Nobelpriser för sina upptäckter, 
uttrycker detta i sin bok An Economic Approach to Human Behaviour ( 1976):  

 ”Indeed, I have come to the position that the economic approach is a 
comprehensive one that is applicable to all human behaviour, be it behaviour 
involving money prices or imputed shadow prices, repeated or infrequent 
decisions, emotional or mechanical ends, rich or poor persons, men or women, 
adults or children, brilliant or stupid persons, patients or therapists, businessmen 
or politicians, teachers or students.”29

 

                                                 
27 Edelönn, 1995, 15  

28 Schotter, 1997, 496  

29 Hargreaves Heap, 1992, viii 
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3.2 Kritik mot antagandet om rationalitet - en jämförelse mellan 
ekonomi och psykologi 

Att olika vetenskaper influerar varandra är inte någon nyhet. Redan klassiska ekonomer som 
Adam Smith, Alfred Marshall och John Maynard Keynes insåg vikten av att studera det 
mänskliga psyket, då i samband med människors preferensbildande och beslutsfattande. Vid 
mitten av 1900-talet började dock dessa idéer att komma allt mer i skymundan.  I och med 
teorin om förväntad nytta och rationalitet fick de psykologiska influenserna träda tillbaka för 
en allt mer ”renodlad” nationalekonomi.30

I takt med att teorin om förväntad nytta och rationalitet fick allt större utrymme växte också 
kritiken mot denna. Som tidigare nämnts kommer kritiken i första hand från ekonomer med 
kopplingar till psykologi, filosofi och sociologi. Denna kritik har kommit att influera en gren 
av nationalekonomin som kallas psykologisk ekonomi eller behavioural economics, varifrån 
de alternativa teorierna i denna uppsats är hämtade. För att lättare förstå resonemangen i de 
nya teorierna kan det därför vara intressant att kortfattat studera hur psykologin ser på 
mänskligt beslutsfattande. Hur skiljer sig psykologins synsätt åt mot ekonomins? 

Även inom psykologin anses människan vara en rationell varelse i den bemärkelsen att hon 
beräknar och systematiserar tillgänglig information vid ett beslutsfattande. Människan 
påverkas också av andra mer omedvetna faktorer. Det är idén om dessa underliggande och 
mer komplicerade faktorer som kommit att få allt större utrymme även inom ekonomin. 

Vissa kritiker menar att personer inte alls har preferenser som är reflexiva, fullständiga och 
transitiva och att de därmed inte är rationella i ekonomisk mening.31 Istället är en individs 
preferenser instabila och mycket påverkbara. Förebilder, seder, reklam och alla möjliga typer 
av upplevelser kan göra att preferenserna snabbt ändras. Dessutom anses att den 
nationalekonomiska litteraturen förbiser att preferenserna förändras med de produkter som 
erbjuds på marknaden.32

Att tro att det endast är maximering av nytta som är det väsentliga då människor fattar beslut 
är en alltför förenklad syn enligt psykologin. Beslutsfattande omfattar även fenomen som 
humör, emotionella band, bakgrund och uppfattningsförmåga. Minnet är också en viktig 
faktor. En konsument kommer alltid att minnas hur utfallet blev sist och ta med det i sina 
beräkningar.33 Detta till skillnad mot den traditionella teorin om förväntad nytta som antar att 
konsumtion idag inte har någon direkt koppling till tidigare konsumtion.34 Enligt psykologin 
fattas alltså varje beslut utefter en individuell mall som är beroende av situationen. 

Detta synsätt kan även spåras till hur vetenskaperna bedriver forskning. Ekonomer försöker 
överlag att dra generella slutsatser medan psykologin I större utsträckning analyserar 

                                                 
30 Almbladh, 2003, 18 

31 Febrero, Schwartz, 1995, 21 

32 Henrekson, 1989, 196ff 

33 http://nobelprize.org/economics/laureates/2002/public-sv.html, 2004-12-10, 11ff 

34 Febrero, Schwartz, 1995, 218 
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individuella fall. På så sätt har det inom psykologin hittats en mängd avvikelser som anses 
kunna vara undantag till teorin om förväntad nytta. Dessa undantag har gett upphov till nya 
alternativa teorier vilka nu ska studeras.35

3.3 Alternativa teorier 

3.3.1 Varför spela? 

Frågan varför vissa spelare utvecklar ett beroende känns nära sammankopplad till hur det 
kommer sig att människor spelar över huvudtaget. Sannolikheten att vinna är inte alls stor, 
ändå läggs enorma belopp ner på spelandet varje år. Det finns alltså anledning att ställa sig 
kritisk till det traditionella rationalitetsantagandet.  

3.3.1.1 Illusionen av kontroll 

Illusionen av kontroll är ett välkänt begrepp inom psykologin, men har tidigare inte 
diskuterats nämnvärt inom nationalekonomin. År 2000 presenterade dock Jerker Holm, 
professor vid Lunds universitet, och Peter Tengzelius, nationalekonomistuderande vid samma 
lärosäte, en artikel i Ekonomisk Debatt där de diskuterade fenomenets relevans för 
ekonomiska beslut.  

Illusionen av kontroll får människor att tro att de råder över situationer som de egentligen inte 
kan påverka. Detta tar sig olika uttryck i olika situationer och hos olika individer. Exempel är 
indianernas regndanser eller vidskepliga personer som till exempel inte lägger nycklarna på 
bordet för att undvika otur.  Idrottsmän som undviker att ”tvätta bort turen” i sin matchtröja är 
ett annat exempel. Dessa ”ritualer” fyller en funktion då de inger trygghet - människor får en 
falsk känsla av att de råder över sådant som påverkar dem, men som de själva egentligen inte 
rår över.  En annan effekt som har mer ekonomisk relevans är att personer med relativt stort 
självförtroende kan få för sig att de kan göra förutsägelser över utfall, vilka är mycket osäkra.  

Genom att studera hur människor agerar och satsar pengar på Lotto ville Holm och 
Tengzelius se om kontrollillusionen har någon betydelse då människor fattar ekonomiska 
beslut. De kunde konstatera att hela 80 procent av lottospelarna väljer att ta ut sina egna 
nummer istället för att låta en maskin slumpdra en lottorad. Detta tyder på att människor sätter 
värde i att skriva sina egna lottorader, trots att det är slumpen som avgör hur utfallen kommer 
att bli. Det borde alltså inte gå att resonera sig fram till en vinst.  

För att följa resonemanget vidare måste vinstsystemet i Lotto beskrivas närmare. En kort 
redogörelse lyder: Insatsen per lottorad är tre kronor. Minimiinsatsen är två tippade rader, det 
vill säga sex kronor. Varje lottorad innehåller sju nummer. Lottovinsterna delas ut en gång i 
veckan. 35 procent av veckans satsade pengar skall delas lika mellan alla som fått sju rätt. 
Övriga pengar delas ut efter förutbestämda procentandelar till vinnare med allt från sex ner till 
fyra rätta nummer. I dragningen ingår också ett tilläggsnummer. Om ingen får sju rätt går 
sjurättvinsten till nästa veckas dragning och kallas då för en jackpott. Det finns inga 
begränsningar hur stor jackpotten kan bli.  

                                                 
35 http://nobelprize.org/economics/laureates/2002/public-sv.html, 2004-12-10, 11ff 
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Holm och Tengzelius upptäckte att då människor lämnar in sina lottorader förekommer vissa 
nummer oftare än andra. De populära numren är dessutom relativt konstanta över tiden. Detta 
skulle kunna vara en anledning till att vissa spelare väljer ut nummer själva - genom att vinna 
jackpot på icke-populära nummer kommer vinsten att delas mellan färre vinnare. Detta tyder 
också på att illusionen av kontroll inte är hela förklaringen till varför människor väljer sina 
egna lottorader, utan att det faktiskt kan finnas ett vinstmaximerande syfte bakom ett aktivt 
val av nummer.  

Det är dock inte vetenskapen om de impopulära numren som är hemligheten till en större 
vinst. Det gäller också att komma fram till den rätta nummerkombinationen. Efter beräkningar 
kom Holm och Tengzelius fram till att chansen att vinna minskar då spelare försöker resonera 
sig fram till nummer. Eftersom vinstnumren slumpas fram kommer en begränsning till 
impopulära, men även populära, nummer minska chansen att vinna. Detta visar att det inte går 
att resonera sig fram till vinststrategier då vinstnumren bygger på slumptal. 

Genom att betrakta vilka tal som valts kunde Holm och Tengzelius dessutom dra slutsatsen att 
de populära numren kunde knytas an till välkända lyckonummer, så som 21 (vinst i 
blackjack), 3 (förekommer i bibeln), 9 (utpekas ofta som ett typiskt lyckotal). Resultatet av 
studien blev följaktligen att människor upplever illusionen av kontroll i spelsituationer. Detta 
gör att de genom att välja tal, vilka de känner en koppling till, tror sig kunna öka sina 
vinstchanser.36

3.3.1.2 Prospektteorin 

Prospektteorin har tagits fram för att analysera beslutsfattande under risk och det är en direkt 
kritik mot det traditionella rationalitetsantagandet och teorin om förväntad nytta.37 Ekonomen 
Daniel Kahneman har studerat hur människor fattar beslut under risk och undersökt om det 
går att hitta ett systematiskt avvikande från teorin om förväntad nytta. Han mottog 2002 
Nobelpriset i ekonomi för sina upptäckter och för framtagandet av prospektteorin, vilken han 
arbetade fram tillsammans med sin kollega Amos Tversky.38  

Även prospektteorin försöker finna en förklaring till varför människor tror sig kunna styra 
över processer som ligger utanför deras möjlighet till påverkan. Kahneman upptäckte att 
personer, när de ska fatta beslut som involverar risk, tenderar att förenkla nyttokalkylen och 
utnyttja genvägar. Dessa genvägar leder inte sällan till icke väntevärdesriktiga värden. 

Ett typiskt sätt att göra felbedömningar är att göra beräkningar utifrån ”lagen om små 
nummer” (the law of small numbers) 39. Individen inser att storleksförhållandet mellan tal 
förblir detsamma oavsett stickprovets storlek men glömmer att sannolikhetsfördelningen 
kommer att förändras. I ett känt försök fick människor tippa hur stor chans det var att det 
föddes 60 procent pojkar under ett dygn på två olika sjukhus. Trots att sjukhusen var mycket 

                                                 
36 Holm, Tengzelius, 2000, 277ff 

37 Kahneman, Tversky, 1979, 263 

38 http://nobelprize.org/economics/laureates/2002/public-sv.html, 2004-12-10, 1 
39 Då stickprovets storlek går mot oändligheten så går variansen mot noll.  
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olika i storlek ansåg försökspersonerna att chansen var precis lika stor. Försökspersonerna 
insåg inte att ju mindre stickprovet är desto större är variansen. 

”Lagen om små nummer” gör också att människor tror att det finns ett samband mellan försök 
som ligger nära varandra i tiden. Ett typexempel är till exempel då människor slår en tärning 
för att få upp exempelvis en sexa. Efter varje misslyckat försök tror den som slår att chansen 
att få en sexa ökar, eftersom de oturliga numren ”förbrukats”. Att varje kast med tärningen är 
ett individuellt försök och har samma sannolikhetsfördelning förbises. 

Samma typ av förenklat tänkande kan få människor att tro att den sammanlagda chansen för 
två separata händelser är större än för var och en enskilt. En person som till exempel slår en 
tärning kan få för sig att chansen att slå två sexor är större tillsammans än var och en för sig. 
Har sexan kommit upp en gång tänker spelaren att sexan ”är uppvärmd” och att chansen att 
den dyker upp igen ökat. Detta trots att de två tärningsslagen inte har någon egentlig koppling.  

3.3.2 Varför utvecklas spelandet till ett beroende? 

3.3.2.1 Kognitiv dissonans 

Alla människor vill ha en positiv självbild. Ställd inför ett val är det viktigt att efter valet 
känna sig nöjd med beslutet, det vill säga att beslutet har genererat maximal nytta. Teorin om 
kognitiv dissonans bygger på att individer har preferenser gällande sina värderingar och att de 
kan styra dessa preferenser till viss del. På så sätt kan värderingarna ändras för att passa ett 
visst beteende. Det är alltså preferenserna som ändras för att matcha beteendet och inte som i 
traditionell mikroekonomi, beteendet som anpassa till preferenserna. Den kognitiva 
dissonansen gör att människor ibland omedvetet blir selektiv i sitt informationsinhämtande. 
För att backa upp ett beteende tas endast delar av informationen in.40

Den kognitiva dissonansen kan belysas med ett exempel: Lars har alltid cyklat till jobbet, men 
till följd av ett par trasiga ekrar blir cykeln stående och Lars börjar temporärt åka buss till 
arbetet. Att ta cykeln till cykelhandlaren är ett projekt som tar cirka tio minuter och det skulle 
inte kosta mer än 200 kronor att få ekrarna lagade. Trots detta verkar projektet vara Lars 
övermäktigt. Tre månader senare har cykeln fortfarande inte lämnats in, busskostnaden har 
överskridit 200 kronor för länge sedan och midjemåttet har ökat väsentligt till följd av den 
minskade motionen.  Lars är orkeslös, trött på att trängas med folk och att vänta på bussen, 
men kommer ändå inte ”till skott”. Istället intalar han sig att de extra fem minuter han får sova 
på morgonen lätt kompenserar alla negativa effekter av bussåkandet. Han är ju så sömnig nu 
för tiden. Istället för att anpassa beteendet till sina preferenser gör alltså Lars det motsatta och 
anpassar preferenserna till beteendet. 

Ett sådant handlande kan tyckas tala mot teorin om den rationelle aktören, men vid närmare 
eftertanke är så inte fallet. Att en person inte ändrar sitt beteende, utan istället sina 
preferenser, beror på att detta verkar mindre kostsamt och ansträngande. Dessutom kan 
personen fortsätta känna sig duktig vilket i sig genererar nytta. Mer precist är det så att det 
ibland kan vara betydligt mer kostsamt att se sig själv som dum än att fortsätta ett 
ogenomtänkt och kostsamt beteende.41

                                                 
40 Akerlof & Dickens, 1982, 307 ff 

41 Ibid, 307ff 
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3.3.2.2 Opponent–process–teorin 

Opponent-process-teorin är en konsumtionsteori som är framtagen av A Taylor. Teorin 
bygger på Richard L Salomons opponent-process-teori, vilken är relativt välkänd inom 
psykologin. Omarbetad på Taylors vis ger teorin en god förklaring till varför vissa 
konsumenter utvecklar beroenden. 

Efter empiriska försök har det visat sig att varje känsla av välbehag efterföljs av en känsla av 
olust eller tomhet. Även det motsatta gäller; en känsla av olust brukar följas av lättnad eller 
upprymdhet. Det tycks som om alla känslor kommer i par av motsatser. 

        

 

+ a 

Figur 3.2 Opponent-process-modellen42

Idén är att varje konsumtionstillfälle är uppbyggt av tre delprocesser. I den första delen, a-
processen, sätts någon form av stimuli igång. Detta initierar en b-process av motsatta känslor.  
Det är summeringen av a- och b-processen som visar hur mycket välbehag 
konsumtionstillfället ger, det vill säga nyttan. Detta illustreras av c i figur 3.2. 

I figuren har det också lagts in två obehagströsklar, I och II. Om b-processen är så stark att 
den når en individs obehagströskel kommer personen bli tvungen att åter konsumera för att få 
ett nytt stimuli. Detta leder till återkommande konsumtion och ett beroende kan framkallas. I 
figuren finns två olika obehagströsklar. Tröskel I är så låg att individen antagligen kommer att 
utveckla ett beroende till skillnad mot individen med tröskel II.  

Experiment har visat att vid återkommande stimuli minskar den slutliga effekten. Detta beror 
dels på att a-processen minskas och b-processen stärks. B-processen klingar av långsamt och 
det är därför svårt att från början beräkna vad det slutliga utfallet, alltså nyttan, kommer att 
bli. Det är möjligt att en individ från början tror sig veta att b-processen kommer att ligga över 

                                                 
42 Henrekson, 1989, 198 (Omarbetad version) 
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obehagströskeln, men att den visar sig vara betydligt djupare än förväntat. Individen blir 
därför tvungen att söka ett nytt stimuli, det vill säga konsumera mer, för att få upp den 
upplevda nyttan till en acceptabel nivå. I annat fall kommer det som tidigare har konsumerats 
att vara bortkastat och den slutliga summeringen av a- och b-processen kommer att sluta på 
minus. Det är relationen mellan nivån på obehagströskeln och b-processen som är av 
betydelse för en eventuell beroendeutveckling. När b-processen stärks ökar därför 
beroenderisken.  

En intressant tanke med teorin är att eftersom varje konsumtionstillfälle ger upphov till två 
olikriktade känslor är det inte säkert att den som har en hög inkomst och därmed en hög 
konsumtionsnivå, kommer att bli mer tillfredställd än en person med lägre inkomst.43

 

3.3.2.3 Teorin om rationellt beroende 

Gary Becker har varit en stor drivkraft inom den psykologiska ekonomin. Han har till stor del 
fokuserat sitt arbete på begreppet rationalitet. Utifrån rationalitetsbegreppet har han kunna 
förklara flera samhällssociala företeelser som familjeskapande, kriminalitet, behov av 
utbildning och även fenomen som vanebildning och beroendeframkallning. 44 Becker har 
tillsammans med Kevin Murphy tagit fram teorin om rationellt beroende. Becker och Murphy 
menar att det är ett missförstånd att se vanor och beroenden som ett motbevis till 
rationalitetsantagandet. Istället är det själva rationaliteten som i vissa fall leder till ett 
beroende.45  I detta avsnitt ska resonemanget noggrant studeras. 

När den traditionella ekonomiska teorin dras till sin spets, betraktas varje konsumtionstillfälle 
för sig. Beslut om nutida konsumtion anses inte vara relaterat till tidigare eller senare 
konsumtion. Becker och Murphy frågar sig om detta antagande inte är väl förenklat? Om du 
rökt ett helt paket cigaretter är det till exempel tveksamt att du genast vill röka en cigarett till, 
oavsett hur mycket du normalt värderar dina rökpauser. Oavsett hur högt någon värderar en 
viss vara kommer det alltid att finnas en punkt där hög tidigare konsumtion minskar varans 
förväntade nytta, åtminstone inom en begränsad tidsram. 

I ett längre tidsperspektiv verkar det som att tidigare konsumtion faktiskt kan öka nyttan av 
konsumtionen. Rökning eller motion är typiska exempel. Becker och Murphy definierar dessa 
varor som komplementvaror över tiden, det vill säga varor där tidigare konsumtion påvisar en 
positiv relation till aktuell konsumtion. Det är denna typ av produkter som är förklaringen till 
att konsumenter skaffar vanor eller utvecklar beroenden. 46

Det finns två olika typer av vanebildande varor. De godartade varorna är de vars tidigare 
konsumtion kommer att öka framtida nytta, så som motion eller städning (ju mer du städar 

                                                 
43 Ibid, 198ff 

44 Febrero, Schwartz, 1995, xi 

45 Becker, Murphy, 1988, 675 

46 Febrero, Schwartz, 1995, 218ff 
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idag desto lättare blir det att städa nästa gång). Det finns även de mer elakartade varorna vars 
tidigare konsumtion kommer att sänka framtida nytta, så som narkotika. 

Olika varor är naturligtvis olika mycket beroendeframkallande och människor är dessutom 
mer eller mindre benägna att utveckla vanor eller beroenden. I teorin om rationellt beroende 
uppmärksammas att det inte bara är olika människor som har olika svårt att drabbas av 
beroenden, även individuellt tycks risken pendla. Becker skriver i artikeln ”Habits, 
Addictions, and Traditions” att: 

         “… the likelihood that a person becomes habituated to any activity varies with 
curcumstances and age. Soldiers who became addicted to drugs while in Vietnam 
usually stopped the habit soon after returning to civilian life, while former 
smokers and alcoholics often resume their habits after becoming unemployed or 
when their marriages break up.” 47   

Teorin ger dock ingen tydlig förklaring till denna individuella riskförändring. Istället 
ger sig Becker och Murphy in på att förklara varför rationella aktörer ibland utvecklar 
beroenden.  

Om tidigare konsumtion ökat marginalnyttan för den aktuella konsumtionen skulle en 
myopisk person, det vill säga en person som lever i nuet och inte värdesätter framtiden, öka 
sin konsumtion. En äldre person som rökt hela livet, känner sig antagligen inte lika motiverad 
att sluta som en yngre rökare till exempel. I de flesta fall tänker dock människor på hur livet 
kommer att se ut i framtiden och beräknar därför framtida nyttor. Är varan av elakartad sort 
försöker de flesta att hålla nere konsumtionen, vilket verkar vara ett rationellt beteende. 
Antaget att alla människor faktiskt är rationella, hur kommer det sig då att vissa människor 
ändå fastnar i en dålig vana eller blir beroende? 

En förutsättning för att en produkt ska vara vanebildande är att tidigare konsumtion ökar 
marginalnyttan för den aktuella konsumtionen, detta kallas för förstärkningsfaktorn. Det finns 
dock andra viktiga faktorer som också spelar in. Diskonteringsräntan för framtida nytta och 
även den takt i vilken nyttan av gammal konsumtion deprecierar kommer att spela in. Ju 
högre en varas diskonteringsränta för framtida eller gammal nytta är, desto mer vanebildande 
är produkten. Den höga diskonteringsräntan innebär att framtida eller gammal konsumtion 
spelar liten roll och därför kan konsumenten låta sig konsumera mer. Därmed kommer 
förstärkningsfaktorn att bli dominerande. 

3.4 Blir vi lyckligare av penningvinster? 

Det går inte att resonera om varför människor spelar utan att fundera på vad det är som gör 
oss lyckliga. Är det befogat att säga att pengar ger lycka? Är rika människor faktiskt 
lyckligare än fattiga? Vilka andra variabler än de materiella påverkar vårt välbefinnande? 

Forskningen pekar på att ökande välfärd i västvärlden faktiskt inte gjort oss lyckligare. 
Tabellen nedan tyder på att människor idag är ungefär lika lyckliga som 1975. Detta trots att 
levnadsstandarden utan tvekan har ökat. Hur kommer sig detta? Fundera på hur du kände dig 
när du skaffade dig din första dator. Du var säkert glad och kände att mycket blivit lättare. 

                                                 
47 Febrero, Schwartz, 1995, 220 
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Borde då inte välbefinnandet ha ökat generellt då datorn idag är ett naturligt inslag i de flesta 
människors vardag?  Svaret är att lyckan beror på hur vi förhåller oss i jämförelse med 
omvärlden. Detta kan också utläsas av tabellen. Trots att detta visar på siffror från USA är 
detta det generella mönstret i alla länder i västvärlden. Det tycks därför inte fel att dra 
slutsatsen att rika människor faktiskt generellt sett är något lyckligare än fattiga.48

 

 Fjärdedel av befolkning

med högst inkomst 

    1975              1998 

Fjärdedel av befolkning 

med lägst inkomst 

   1975                 1998 

Mycket lycklig 

Ganska lycklig 

Olycklig 

      39                     37 

      53                     57 

        8                       6 

      19                    16 

       51                    53 

      30                     31 

      100                   100      100                    100 

Tabell 3.1 ”Happiness in the US: by income”49

Efter att betraktat tabellen ovan verkar det troligt att det pågår två olika processer i den 
mänskliga hjärnan som avgör hur mycket lyckligare pengar gör oss.  Den ena kallar forskaren 
Richard Layard för vanebildning och den andra för rivalitet. 

3.4.1 Vanebildning 

”I had no central heating at home until I was 40, but now I can barely imagine living without 
it.”50

Citatet visar tydligt vad som menas med vanebildning, helt enkelt att människor anpassar sig 
till sin livssituation. Detta får både positiva och negativa följder. Visserligen kan 
vanebildningen fylla en bra funktion då människor snabbt blir fattigare på grund av till 
exempel arbetslöshet. Samtidigt gör den snabba anpassningen att det är svårt att göra 
människor lyckligare på lång sikt. Detta fenomen är inte bara kopplat till pengar utan gäller 
även då människors livssituation ändrar sig i övrigt, efter till exempel en olycka eller efter ett 
giftermål. 

Flera ekonomiskt relaterade experiment har gjorts på området. Bland annat tillfrågades en stor 
grupp människor följande fråga:  

“What after-tax income for your family would you consider to be:  very bad, bad, insufficient, 
sufficient, good, and very good?” 51

                                                 
48 Layard, 2003, 3f 

49 Ibid, 2 

50 Ibid, 5 
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De föreslagna lönenivåerna varierade kraftigt och inte särskilt förvånande visade de sig hänga 
ihop med försökspersonernas verkliga lönenivå. Hur mycket lyckligare människor blir av 
pengar sätts alltså i relation till hur de haft det tidigare och därför blir olika människor olika 
mycket lycklig av till exempel 500 kronor löneökning. 

3.4.2 Rivalitet 

I en aktuell studie från USA ställdes en grupp studenter inför följande dilemma: 

”Which world would you prefer?                                                                                               
A. You get $50 a year and others get half that.                                                                          
B. You get $100 a year and others get more than double that.”52

Inte helt oväntat visade sig att de flesta tog det första alternativet. De blev alltså gladare för en 
mindre summa pengar antaget att alla de andra fick ännu mindre. Kopplingen pengar och 
glädje beror alltså inte bara på individers tidigare monetära situation utan även på hur deras 
omvärld ser ut.  

Rivaliteten verkar dock bara vara kopplad till den närmaste omkretsen, till ens referensgrupp. 
Det är till exempel få människor som jämför sig med kändisar eller individer ur en mycket 
högre inkomstgrupp. Lena blir till exempel glad åt chokladasken hon får av chefen varje jul, 
men inte det året alla andra får en ordentlig julbonus. Däremot bryr hon sig inte särskilt om 
Fredrik Ljungberg får en extra julmiljon av Arsenal. Han är helt enkelt ingen Lena jämför sig 
med.  

Att ändra referensgrupp kan påverka lyckograden betydligt. Ett exempel är kvinnor som 
arbetar. Trots att den kvinnliga lönenivån stigit betydligt de senaste årtiondena visar 
undersökningar att kvinnor blivit allt mer missnöjda med sin lönesituation. Detta beror 
antagligen på att kvinnor idag jämför sig allt mer med män och inser att de har rätt att ställa 
samma lönekrav som dessa. Därmed blir de mer medvetna om de skillnader som fortfarande 
existerar.  

Betyder detta att vi har ett samhälle där alla endast bryr sig om sin egen inkomst i relation till 
andras? Är det så att en individs lycka stiger när denna får det bättre än till exempel grannen, 
men sjunker lika fort när också grannen får ett lönelyft? Undersökningar visar att det inte 
riktigt är fullt så illa. Siffror från USA tyder på att en minskning av lycka, till följd av att 
omvärlden får det bättre, är endast 30 procent av den lyckovinst som kommer av en relativ 
inkomstförbättring.53   

Något som är intressant med rivalitet är att den är starkare när det kommer till pengar än för 
andra saker som också påverkar vår lycka. Samma grupp studenter som i försöket ovan fick 
vid samma tillfälle också svara på följande fråga: 

                                                                                                                                                         
51 Ibid, 6 

52 Ibid, 7 

53 Ibid, 8 

 
23 

 



     

”Which world would you prefer?                                                                                               
A. You have 2 weeks vacation, and others have half that.                                                          
B. You have 4 weeks vacation and others have double that.”54                                                                            

I detta fall tog endast 20 procent av studenterna det första alternativet. När det gäller fritid är 
vi alltså betydligt mer intresserade av reella tal och jämför oss mindre med vår omgivning.  

3.4.3 Övriga faktorer 

Vissa forskare menar att pengar helt enkelt inte är rätt väg att gå för att finna lycka. Andra 
aspekter påverkar människors lyckonivå betydligt mer. Statsvetaren Robert Lane har till 
exempel studerat om sociala relationer ger mer lycka än vad inkomst och levnadsstandard gör 
i välutvecklade industrisamhällen. Istället föreslår Lane att människor drivs av ett behov att 
lyckas och att göra bra ifrån sig. Att känna sig duktig för sig själv och i andras ögon är alltså 
det som genererar mest lycka enligt Lane.55  

Merparten av de undersökningar som gjorts på området brukar inkludera några av följande 7 
faktorer som påverkar individers lycka. Dessa är inkomst, arbete, familj, samhälle, hälsa, 
frihet och livsfilosofi. I tabellen nedan visas resultatet av en undersökning som grundar sig på 
siffror från 1981, 91 och 96. Över 9000 människor från sammanlagt 46 länder har deltagit. 
Undersökningen är gjord så att personer får svara på hur en viss händelse skulle påverka deras 
lycka, antaget allt annat konstant. Enheterna i indexet bygger på hur mycket en persons lycka 
minskar då inkomsten sjunker med en tredjedel. Detta mått sätts som ett och jämförs med de 
andra lyckoförändringarna. 

 

  Minskning av 

lycka(Index) 

Inkomst 

   Inkomstminskning 30% 

 

1 

Arbete

   Arbetslöshet 

 

3 

Familj 

   Skilsmässa 

   Änkling/ Änka 

 

2.5 

2 

Hälsa 

   En 20% försämring av hälsan 

 

3 

                                                 
54 Ibid, 10 

55 Andersson, 2001, 547 
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Endast fyra av de sju nämnda faktorerna finns med i undersökningen, men resultatet visar 
tydligt att många av faktorerna är viktigare än inkomst när det kommer till att göra människor 
lyckliga. Fortfarande är dock inkomsten betydelsefull.  
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4 Empiri 

 Diskussion 

________________________________________________________________________ 

Syftet med denna uppsats är att reda ut varför människor fastnar i ett spelberoende. I Sverige 
har det gjorts relativt få undersökningar om spelberoende. Med stöd av Socialdepartementet 
påbörjades dock en omfattande undersökning 1997. Undersökningen planerades att 
genomföras i tre olika faser. 

I. En rikstäckande enkätundersökning  
II. Djupintervjuer med utvalda personer som deltagit i enkätundersökningen 
III. Behandling av spelberoende människor i syfte att lära sig mer och utveckla 

lämpligare former av behandling  

 I dagsläget är det bara del I och II som är slutförda. Utifrån del I kunde forskningsgruppen 
dra mer övergripande slutsatser om svenska folkets spelvanor, dock kunde inget sägas om 
varför människor spelar. Djupintervjuerna som utgjorde del II var fokuserade på att besvara 
frågan ”Vad kännetecknar personer med spelproblem?”. Den delen av undersökningen är 
därför nära relaterad till uppsatsens frågeställning. Båda delarna av studien kommer att 
presenteras i detta avsnitt, dock är redovisningen av del II mer detaljerad.56  

Det är författarens uppfattning att siffror och resultatredovisningar inte ger någon verklig 
förståelse för problematiken kring spelberoende. För att ge läsaren en djupare insikt i ämnet 
innehåller därför empiriavsnittet två intervjuer. I den ena intervjuas en ung man som länge 
varit spelberoende. Den andra intervjun är mer i formen av ett observerat gruppsamtal. Det 
bör åter poängteras att resultatet av djupintervjun är en personlig och högst individuell 
berättelse av ett liv i beroende. Även redogörelsen av gruppsamtalet bör läsas med viss 
försiktighet. Underlaget är inte tillräckligt stort för att kunna dra generella slutsatser om 
spelberoende personer. Redogörelsen kan dock ses som ett nyttigt komplement till 
Folkhälsoinstitutets undersökning om spel och beroenden. Intervjun och gruppsamtalet 
presenteras i slutet av kapitlet.  

4.1 Spelberoende i Sverige 

4.1.1 Hur utbrett är spelberoendet? 

Första delen av undersökningen, som utfördes på initiativ av Socialstyrelsen, var en 
enkätundersökning. Enkätundersökningen besvarades av 7000 representativt utvalda svenskar 
i åldern 15-74. Syftet var att reda ut hur utbrett spelberoendet är i Sverige. Resultatet 
sammanfattas här nedan.  

                                                 
56 www.spelinstitutet.se 2005-01-17 

Inledning   Metod    Teori   Empiri  Slutsats 
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• Cirka 2 procent av svenskarna har problem med sitt spelande. Detta innebär 130-150 
000 personer, varav 25- 50 000 är svårt spelberoende och i behov av akut hjälp. 

• Största andelen problemspelare finns bland de personer som spelar på 
restaurangkasinon, tips, hästar, automatspel och hallbingo. Många spelberoende är 
också inblandade i olika former av illegalt spelande. 

• I genomsnitt spelade svensken för 194 kr den senaste månaden (1997-98) vilket är 
mindre än vad man sett vid undersökningar i andra länder. Däremot hade hela 89 
procent spelat under 1997, vilket är en hög siffra internationellt. 

• Under 1997 var spelproblemen tre gånger så vanliga bland män (3 procent) som bland 
kvinnor (0,8 procent). Kvinnor spelar mer sällan och för mindre belopp än män. Det är 
bara snabblotterier, lokala lotterier, bingolotto och bingo som är mer utbrett bland 
kvinnor. Män spelar dock betydligt mer på hästar, sportspel och på restaurangkasinon 
än vad kvinnor gör. 

• Trots att ungdomar spelar mindre än vuxna uppvisar de en högre grad av problem. 5,1 
procent av ungdomar i åldern 15-17 år klassades som aktuella problemspelare, medan 
motsvarande siffror för vuxna 25-44 år var 2,4 procent. Ungdomar som är födda 
utomlands spelar mindre än ungdomar födda i Sverige men uppvisar en högre andel 
spelproblem.  

• Liksom bland ungdomar uppvisar personer som inte är födda i Sverige en större andel 
problemspelare (3,2 procent) än de som är födda i Sverige (1,8 procent). Detta trots att 
de som grupp spelar mindre än svenskfödda.57 

4.1.2 Vad kännetecknar personer med spelproblem? 

I den andra delen av undersökningen utfördes 578 djupintervjuer med personer som deltagit i 
enkätundersökningen. Intervjuerna genomfördes maj 1999 till juni 2001 och resultatet 
publicerades 2003. Hälften av intervjupersonerna bestod av människor som hamnat i 
kategorin ”spelproblem någon gång i livet” och den andra halvan var utan spelproblem. För 
varje person som haft problem med spelandet valdes det också ut en person av samma kön 
och samma åldersgrupp som inte haft problem. På så sätt kunde de sistnämnda utgöra 
kontrollgrupp. Varken intervjuaren eller den intervjuade visste säkert vem som tillhörde 
vilken grupp. Metoden kallas dubbelblind tvillingdesign.  

Av de 578 utvalda deltog 324 personer (56 %) i studien. Grupper som är något 
underrepresenterade till följd av bortfallet är bland annat invandrare och människor boende i 
storstadsområden. Vad gäller kön, ålder civilstånd, utbildning och ursprungsland verkar inga 
stora skillnader finnas.  

Undersökningen kom fram till att det finns intressanta faktorer att titta på inom följande 
områden: 

• Spelberoende och socialbakgrund 

                                                 
57 www.spelinstitutet.se, 2005-01-17 
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• Motiverande faktorer 

• Komorbiditet (samband mellan spelande och andra risk- eller problembeteenden) 

• Motiv till förändring, hjälpsökande beteende 

• Spelberoende och kön 

• Ungdomars spelvanor och spelproblem58 

Var och ett av dessa områden kommer nu att diskuteras närmare.  

4.1.2.1 Spelberoende och social bakgrund 

Det visade sig i studien att det fanns skillnader relaterade till uppväxten mellan beroende och 
icke beroende spelare. Bland annat hade färre personer ur problemgruppen vuxit upp med sina 
biologiska föräldrar. Vidare upplevde en större procent att de inte känt sig trygga i de yngre 
åren. Problemspelarna upplevde generellt att de upplevt utanförskap som små och att de inte 
fått den uppmärksamhet och bekräftelse de önskat. När intervjuaren undrade om den 
problemfyllda uppväxten legat till grund för spelproblemen tyckte dock en majoritet att så inte 
var fallet.  

Det var fler i gruppen av problemspelare som ansåg att det spelats mycket i föräldrahemmet. 
Dock tyckte endast tio procent att spelet i hemmet varit centralt eller avgörande för deras 
kommande problem. I en jämförelse mellan hur de båda grupperna upplevt spel i samband 
med kamrater och skola hittades ingen signifikant skillnad.  

I resultatbeskrivningen beskrivs en problemfylld barndom som en av riskfaktorerna bakom ett 
utvecklande av spelproblem. 59

4.1.2.2 Motiverande faktorer 

Vilka motiv ligger bakom ett problematiskt spelande? Drivs människor med och utan problem 
av samma faktorer? Under denna rubrik behandlas faktorer vilka kan verka som drivkrafter 
för ett ökat spelande. Bland annat har intervjupersonerna svarat på frågor som kan knytas till 
positiva och negativa känslor innan spelandet som till exempel spänning, felaktigt tänkande i 
spelandet, vinstupplevelser, betydande livshändelser (att få barn, gifta sig, bli arbetslös etc.) 
och hur spelmarknaden påverkar mängden spel.  

Det visade sig att gruppen spelberoende hade större tilltro till sin egen spelförmåga. De läste 
mer in i sina vinster än den andra gruppen, det vill säga att de såg vinsterna som resultatet av 
den egna spelskickligheten. Därmed såg de också spelandet som en möjlighet till ekonomisk 
förbättring i högre utsträckning än den andra gruppen. Vinster påverkade de spelberoende 
mer, på så sätt att de ökade sitt spelande till en högre grad än kontrollgruppen. Däremot fanns 
det ingen skillnad på hur de båda grupperna behandlade en förlust och inte heller en storvinst.  

                                                 
58 Jonsson m.fl, 2003, 9 

59 Ibid, 39 
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En betydligt större andel av de med spelproblem ökade sitt spelande när de var på gott humör. 
Även när de var nedstämda verkade det som att de ökade sitt spelande mer än 
kontrollgruppen. Här var skillnaden dock inte lika stor.  

Spelproblemgruppen visade en större grad felaktigt tänkande och de påverkades också mer av 
dissociativa upplevelser60. Det visade sig att problemspelarna ofta uppfattade spelet som en 
form av verklighetsflykt.  Vid svåra livshändelser ökade mängden spelande, dock också vid 
positiva händelser. Det visade sig alltså att större livsförändringar, positiva såväl som 
negativa, fick problemgruppen att spela mer.  

Spelandet påverkades också av yttre förändringar på spelmarknaden och därmed har 
problemspelarna högre fallenhet att influeras av ökande reklammängd och annan form av 
spelexponering som till exempel ökad tillgänglighet.  

Motiven till spelandet var inte lika för alla i problemgruppen. Flera tycktes drivas av flera av 
de ovan beskrivna faktorerna. Sammantaget konstaterades att de faktorer som tycktes 
motivera ett ökat spelande mest var dissociativa upplevelser, felaktigt tänkande och negativa 
livshändelser. Kopplat till samtliga av dessa faktorer fanns en vilja att fly verkligheten.61  

4.1.2.3 Komorbiditet 

Komorbiditet, eller i detta sammanhang ett samband mellan spelande och andra risk- eller 
problembeteenden, undersöktes genom att intervjupersonerna fick svara på frågor om alkohol- 
och drogvanor, depression och allmän hälsa. Denna del av undersökningen syftade till att reda 
ut orsakssambanden mellan olika problembeteenden. Hur kan till exempel depressioner och 
spelmissbruk relateras? Är det spelandet som gör personen deprimerad eller är spelandet ett 
sätt att hantera de psykiska problemen? Kommer alkoholmissbruk av spelberoendet, tvärtom 
eller finns det ingen koppling alls?  

Det visade sig att en något större andel av problemgruppen hade ett riskabelt förhållande till 
alkohol, skillnaden till kontrollgruppen var dock endast några få procent. Vad gällde redan 
utvecklade svåra alkoholproblem var skillnaden större - hela 15,7 procent hos 
problemgruppen i jämförelse med kontrollgruppens 1,6 procent. Detta indikerar att det är 
spelproblemen som driver på den ohälsosamma kopplingen till alkohol och alltså inte det 
omvända, det vill säga att problemgruppens osunda alkoholproblem är drivkraften bakom 
ökat spelande. Resultatet är dock osäkert. Det var också fler som hade använt narkotika, men 
när det jämfördes hur många i de båda grupperna som hade drogproblem idag fanns det ingen 
skillnad.  

Kontrollgruppen visade på ett färre antal deprimerade än de med spelproblem. Inom 
problemgruppen var det fler som hade problem vid undersökningstillfället som ansåg sig 
deprimerade än de som någon gång haft spelproblem. Det är därför svårt att avgöra om det är 
spelandet som gjort dem deprimerade eller ifall benägenheten att drabbas av depression är en 
verklig faktor bakom spelproblematiken.  

                                                 
60 Med dissociativa upplevelser menas att spelaren hamnar i ett slags ”trans” under spelandet i vilket han förlorar 
uppfattningen om tid och rum. 

61 Jonsson, 2003, 50ff 
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Problemgruppen visade vidare på en högre grad av personlighetsstörningar och liknande 
problem. Gruppen med spelproblem verkade ha svårare att känna sig tillfredställda rent 
generellt. Vad avser den allmänna hälsan verkade det inte finnas någon signifikant skillnad 
mellan grupperna.62   

4.1.2.4 Motiv till förändring och hjälpsökande beteende 

I undersökningens första del kom det fram att endast en tredjedel av personerna med 
spelproblem själva insåg deras osunda förhållande till spelandet. Många internationella studier 
tyder på ännu lägre siffror. Tidigare beräkningar visar till exempel att endast tre procent av 
människor med spelberoende söker hjälp, då antaget att det finns någorlunda utbyggda 
behandlingsformer. Internationella studier visar också att de spelberoende inte kopplar de 
negativa konsekvenserna av spelandet, ekonomiska problem eller kriminalitet etc., samman 
med spelandet. I del II av undersökningen försökte därför forskarna reda ut vad som ligger 
bakom den bristande sjukdomsinsikten.  

När problemspelarna frågades varför de spelade så mycket angavs vanligen någon variant av 
nedanstående förklaringar: 

• Problemet berodde på en inneboende mekanism hos spelarens personlighet som denne 
inte kunde kontrollera.  

• Problemen var i grunden ekonomiska. Snabba förluster hade försatt spelaren i 
ekonomiska problem och att vinna var den enda möjliga vägen ut.  

• Okontrollerbar lust att spela gav förluster och konsekvensen blev ytterligare spelande. 

• Problemet låg i att det fanns för mycket ensam tid på grund av arbetslöshet, 
sjukskrivning eller dylikt.  

Undersökningen visade att människor med spelproblem hade högre motivationsgrad än 
kontrollgruppen att förändra sitt spelande, vidare att motivationen ökade i takt med ökat 
spelande. Detta är i och för sig inte så underligt eftersom ju mindre kontroll någon har 
över sitt spelande, desto svårare blir oftast konsekvenserna och därmed också viljan att 
förändra beteendet. Undersökningen kom fram till att sjukdomsinsikten är större än 
tidigare forskning antytt.  

Anmärkningsvärt är att en mycket liten andel av problemgruppen försökt minska sitt 
spelande. Endast 11,8 % i spelproblemgruppen hade någonsin försökt att sluta spela, 
merparten flera gånger, men utan resultat. Endast två personer i materialet hade sökt 
professionell hjälp. När det frågades vad de ansåg behöva för att kunna skära ner på 
spelandet angavs framförallt att det krävdes självdisciplin och något att göra med sin 
fritid. Slutligen fanns en grupp som ansåg sig behöva professionell hjälp.63  

                                                 
62 Ibid, 53ff 

63 Ibid, 63ff 

 
30 

 



     

4.1.2.5 Spelberoende och kön 

Skiljer sig spelbeteendet åt mellan kvinnor och män? Tidigare internationell forskning tyder 
på att problemspelare främst är män, men att den kvinnliga andelen ökar. Det tycks som att 
män spelar mer på vissa spel, som till exempel på hästar och andra former av skicklighetsspel. 
De spelar också för mer pengar, oftare och längre än kvinnorna, men även dessa skillnader har 
minskat.  

Vilka andra skillnader som finns beträffande spelandbeteenden har det inte forskats mycket 
om. Istället har det manliga spelbeteendet fungerat som norm, efter vilken de kvinnliga 
spelproblemen jämförts. En förklaring bakom detta är bland annat att forskningen varit 
inriktad på de personer som sökt hjälp och det har visat sig att kvinnor är betydligt mindre 
benägna att söka hjälp än männen. Kvinnor är idag mycket underrepresenterade på möten 
med till exempel Gamblers Anonymous.64 I en av de få undersökningar som gjorts om 
kvinnligt spelande kunde kvinnorna delas in i två grupper – de som börjat för spännings skull 
och de som börjat spela för att fly problem. Spelutvecklingen blir därefter snarlik.  

I folkhälsoinstitutets studie visade det sig att resultaten från tidigare forskning stämde bra 
överens med den svenska undersökningsgruppen. Av männen bedömdes 0,9 procent vara 
spelberoende och 2,1 procent ha spelproblem. Bland kvinnorna var dessa siffror 0,2 
respektive 0,6 procent. Männen hade med större sannolikhet spelat på sport- och hästspel den 
senaste veckan. Kvinnliga spelberoende spelade mer på Bingo. I övrigt fanns det inga 
signifikanta skillnader i vilka former av spelande som könen föredrog.  

Vidare kom undersökningen fram till att männen visar en högre grad av felaktigt tänkande om 
att skicklighet påverkar vinstmöjligheterna och de tenderar att öka spelandet mer vid positivt 
känslotillstånd. Männens spelande kunde i en högre grad kopplas till dåliga alkoholvanor. En 
större andel av kvinnorna beskrev sig som deprimerade. Det tycktes också som att en skakig 
uppväxt och bakgrund påverkat kvinnorna i större utsträckning än männen. Fler av kvinnorna 
hade blivit introducerade till spelandet i hemmet.  

Vad som ligger till grund till skillnaderna mellan könen förblir än så länge osagt. I 
undersökningens resultatbeskrivningen anges dock två möjliga orsaker – medfödd 
riskbenägenhet och sociala konstruktioner och faktorer.  I och med att samhället blivit allt mer 
jämställt och att skillnaderna i spelbeteende mellan kvinnor och män minskat, tyder mycket 
på att det främst är sociala konstruktioner som ligger till grund för skillnaderna mellan könen. 
Detta kan dock endast ses som spekulationer.65  

4.1.2.6 Ungdomars spelvanor och spelproblem 

I den första delen av folkhälsoinstitutets undersökning av svenska folkets spelvanor kom det 
fram att spelproblemen var större bland invandrare och ungdomar. Invandrare löpte mer än 
dubbelt så stor risk och ungdomar hade hela 150 procent större risk att drabbas av 
spelproblem än den övriga befolkningen. Detta var anmärkningsvärt eftersom undersökningen 

                                                 
64 Gamblers Anonymous, Anonyma Spelare på svenska, är en världsomfattande organisation som erbjuder 
spelmissbrukare hjälp att sluta spela ”på egen hand”. I programmet ingår möten, vid vilka de spelberoende bör 
delta. http://medlem.spray.se/gamblersanonymous/ (2005-01-25) 

65 Jonsson m.fl, 2003, 71ff 
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också visade att ungdomar i åldern 15 till 17 år inte alls spelade i samma omfattning som 
äldre spelare. Dessutom satsade de bara en tredjedel så mycket pengar.  

Forskningsgruppen fann, likt tidigare forskning, att en förklaring till ungdomars spelproblem 
kan vara att de i större utsträckning fokuserar på spel som ger snabba resultat. De ungas 
favoritspel är snabbspel som snabblotterier och spelmaskiner av typ Jack Vegas och även 
illegalt kortspel om pengar. Dessa spel anses i högre grad framkalla dissociativa upplevelser. 
Många av snabbspelen kan dessutom förmedla denna känsla utan att stora summor satsas vid 
spelögonblicket. Snabbspelen får också spelaren att snabbt känna att denne ”känner” spelet 
och kan påverka resultatet. De snabba besluten följt av snabba resultat verkar stimulerande. 
Eftersom hastigheten är hög känns längden mellan två vinster aldrig särskilt lång. Flera 
internationella studier visar att snabbspel har en högre riskfaktor än andra spel. I den svenska 
undersökningen visades mycket riktigt att ungdomar spelar mer snabbspel än andra.  

I intervjuerna med ungdomarna förekom ord som ”flyt” och ”flow”. Dessa ord används inom 
lekforskningen för att beskriva aktiviteter som ger en känsla av ökad närvaro och 
koncentration i nuet. Denna form av sysselsättning har, precis som lek, inget mål utöver sig 
självt. För ungdomar verkar det alltså som att det är den omedelbara spänningen som är 
meningen med spelet. Om resultatet blir vinst eller förlust är sekundärt i sammanhanget.  

Intressant är att när del I efterföljdes med del II visades att många av de ungdomar som angett 
att de hade problem med spelandet inte längre kände av dessa. Det verkade alltså som att 
ungdomar till en högre grad hade förmåga att förändra sina spelbeteenden än de övriga 
spelarna i undersökningen.66  

4.2 Att vara spelberoende – en personlig skildring 

Måndagen den 17 januari år 2005 träffade jag Rafael67, en 24 årig kille med ett förflutet som 
spelberoende. Vi träffades på Bockhornsvägen 2 i Linköping där Kamratföreningen för 
spelberoende har möten varje måndagskväll. 

Rafael kommer från Stockholm och är av invandrarbakgrund. Han har spelat i stort sett hela 
livet. Som sjuåring satsade han sin första veckopeng på travet. Pappan spelade mycket och 
Rafael följde gärna med. Spelet var deras gemensamma intresse och det gick bra för Rafael. I 
stort sett hela släkten gillade att spela och under släktträffar fick han vara med och spela poker 
med de äldre kusinerna.  

Första gången han fick problem på grund av spelandet var när han som 14-åring åkte på 
konfirmationsläger. På en utflykt uppenbarades att ingen av konfirmanderna kunde betala sin 
lunch - Rafael hade skinnat samtliga på poker. Det blev samtal hem till mamma som började 
oroa sig för sonens spelande.  

Åren gick och Rafaels spelande trappades upp allt mer. Det var framförallt kortspel som 
lockade, men även spel på hästar, Oddset och stryktipset. Många i hans omgivning spelade på 
maskiner, men Rafael tyckte att det var idiotiskt. ”Där var det ju slumpen som avgjorde,” 

                                                 
66 Ibid, 79ff 

67 Fingerat namn 
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förklarar han. Han påpekar också att alla spelberoende har ”sitt” spel; ett spel där de känner 
att de har kontroll och där de upplever att de ofta vinner. Rafaels spel var framför allt poker, 
men även hästar. 

Spelsummorna hade skjutit i höjden. Som 16-åring kunde han spela för flera tusen vid samma 
tillfälle. Som storspelare fick han snart kredit hos ATG-ombuden. I Sverige är det olagligt att 
spela om man är under 18 år, likaså är det olagligt för spelombuden att lämna kredit. Trots 
detta hade Rafael snart skulder hos alla ATG-ombud i staden. Kreditgränsen låg oftast kring 
tiotusen kronor och ombuden lånade mer än gärna ut. 

Vid 19 års ålder öppnade Rafael en restaurang tillsammans med en vän. De var båda hårda 
spelare och det gick inte lång stund innan de började satsa de anställdas löner med mera. 
Plötsligt hade de mer pengar att röra sig med än någonsin. Det var inte ovanligt att de satsade 
30- 40 000 kronor på travet. Ibland gick det som de ville och de vann, men snart var skulderna 
allt för stora och de var tvungna att sälja restaurangen. Rafael var 19 år, hade redan hunnit äga 
och göra sig av med en restaurang och hade dessutom stora skulder. Den gången fick hans 
mamma ”lösa ut” honom.  

Efter det jobbade han ett par år på restaurang och tjänade bra. Inom restaurangbranschen finns 
mycket svarta pengar att tjäna. Trots det hade han aldrig pengar till hyran. Rafael hade då 
flyttat ihop med sin tjej och hon började misstänka att något var fel. I perioder försökte han 
försörja sig på spelandet, men det blev till slut ohållbart. När han förlorade hade han ingen 
”back up”. Dessutom gick det inte att hålla skenet uppe för flickvännen. Det hände att han 
försvann i flera dagar, åkte till Köpenhamn och spelade på kasino eller något liknande. Ofta 
kom han hem med stora vinster och för att det inte skulle bli bråk hemma gav han flickvännen 
några tusen. Däremot fick hon aldrig veta hur mycket han hade spelat bort eller vunnit för han 
behöll det mesta av pengarna för att kunna spela ihop ännu mer. Mot slutet behöll han alla 
pengar själv. Allt skulle gå till ytterligare spel. Rafael berättar att han flera gånger har stulit av 
sin före detta flickvän och även andra i sin omgivning. 

Rafael hade för länge sedan tappat uppfattning om pengar och dess värde. Han beskriver att 
han betraktade pengar som spelmarker. ”Jag tvivlade aldrig på att jag skulle vinna. Att satsa 
10 00 kändes aldrig läskigt. Satsningen var en utlåning till ATG, ungefär som en investering.” 
För det mesta förlorade han dock och skulderna växte. Det blev en hetsjakt för att vinna 
pengar, betala skulder, men alltid ha pengar kvar för att kunna satsa igen.  

På frågan, varför han ändå fortsatte att spela, förklarar Rafael: ”Spel är ångestdämpande, det 
trycker undan alla problem. Det känns som att sitta i en bubbla. Det finns inget annat. Du 
känner inget annat. Du slipper hela omvärlden.” Rafael förklarar att har man kommit så långt i 
sitt beroende finns inte längre bra och dåliga spel. Poker och hästar räckte inte längre och 
Rafael spelade allt mer på maskiner som ger snabba resultat och är en bra ”ångestdämpare”.  

Rafael menar också att det är de där få vinsttillfällena som håller tilltron till spelet och sin 
egen kapacitet uppe. Ibland gick det helt enkelt vägen. Han berättar att han vid ett tillfälle var 
skyldig ”fel” människor 20 000 kronor. Efter en kväll hårt spelande vaknade han upp med 
endast femtio kronor i fickan. Efter ett par timmar hade han hunnit få ihop nästan tusen kronor 
på en jack vegas-maskin. Pengarna räckte som insats till ett parti poker med ”folk som äger 
pizzerior”. Han var en god fuskare och efter någon timme hade insatsen mångdubblats. 
Därefter gick han vidare till pokerpartier där det satsades större pengar, bland ”läkare och sånt 
folk”. Innan det hade hunnit bli dag igen hade han fått ihop till skulden och lite till. Sådana 
tillfällen gav en euforisk känsla, en känsla av lättnad, glädje men också av att ha full kontroll. 
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Rafael tror att det är vinsterna som är farliga. Alla spelare han träffat som fastnat i spel har 
vunnit mycket till en början. Rafael tror också att han har en benägenhet att bli beroende, men 
att spel var just den ”drog” som passade honom. Han beskriver sig som en typisk spelartyp, 
nämligen kreativ, otålig, uppfinningsrik och dessutom mycket social. Han ser samma 
egenskaper hos många av de människor som besöker kamratföreningen.  

På frågan hur han såg på framtiden förklarar han att han aldrig tänkte längre än till nästa dag, 
då vinsten från Stryktipset eller Oddset kunde hämtas ut. I och för sig tänkte han alltid att de 
pengar han satsade skulle växa så att skulder kunde betalas, men egentligen var det mest en 
ursäkt. Fick han lön den 25: e och hyran skulle vara betald innan den sista så såg han det som 
att han hade fem dagar att ”fixa lite”. Han var övertygad om att pengarna skulle vara tillbaka i 
tid och egentligen var det spelet som var det viktiga. Inget hade kunnat stoppa honom från att 
genast satsa alltihop.  

De sista två åren av sitt spelande hatade Rafael spelet, men han kunde ändå inte sluta. 
Problemen var för stora för att klara upp på egen hand och abstinensen efter ”bubblan” var för 
stark. Han insåg att han inte var normal och han menar att alla spelberoende förr eller senare 
får den insikten. ”Alla spelare fattar att det inte är normalt att spela bort allt man äger 
emellanåt.” 

Tillslut såg Rafael ingen annan utväg än att ta livet av sig. Han hade till och med sett ut ”den 
perfekta platsen vid kajen”. Rafael beskriver det som en slump att hans vän kom förbi just då 
och tipsade honom om kamratföreningen. Han började gå på mötena och att få prata ut 
”lättade på trycket”. Efter ett återfall hamnade han på behandlingshemmet Game Over i 
Linköping. Numera är han helt spelfri. Han spelar aldrig eftersom han är rädd för att vinna, att 
få tillbaka suget. Varje måndag går han på kamratföreningens möten. Rafael har en ny 
flickvän och han har återfått kontakten med sin mamma. Idag inser han att även hans pappa 
hade problem med spelandet. Pappan är i dagsläget efterlyst av Interpol och har antagligen 
flytt landet.   

4.3 Att stå emot vardagens frestelser - sammanfattning av ett 
gruppterapisamtal 

Samma måndag som Rafael intervjuas får jag också möjligheten att sitta med under ett av 
Kamratföreningens gruppsamtal. Under mycket avslappnade former samlas människor med 
utvecklade spelberoenden i Kamratföreningens lokaler och diskuterar veckan som gått. Allt 
som allt är det omkring tio spelmissbrukare och även några anhöriga.  

Jag upptäcker snart att kvinnor är mycket underrepresenterade i församlingen, däremot går det 
inte att dra några generella slutsatser om spelarnas ålder. Deltagarna har hunnit olika långt i 
sitt ”tillfrisknande”. Vissa har gått på Kamratföreningens möten i över tjugo år och har inte 
spelat på nästan lika länge, andra har precis anslutit sig till gruppen och kämpar hårt med att 
hålla sig borta från spelandet. Många av deltagarna har bott, eller bor, på behandlingshem för 
spelberoende. Tanken är att de äldre deltagarna, genom sina erfarenheter, skall kunna peka ut 
fallgropar, men även se igenom nybörjarnas lögner. Meningen är att genom att konfrontera 
nya deltagare med deras egna berättelser, få dem att inse vidden av deras problem. En av 
deltagarna berättar att det ibland kan gå ”hett till”, men att ingen egentligen menar något illa. 
Samtidigt måste deltagarna vara försiktiga så att de inte skrämmer bort människor eftersom 
mötena är helt frivilliga.  
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De nya deltagarna visar stor iver att komma över sina spelproblem och de ser positivt på 
framtiden. Samtliga ger en positiv bild av den gångna veckan. Bland annat har socialen gett 
en ung man ansvaret att flytta hemifrån och bo i en egen lägenhet. En annan är helt 
nyinflyttad i stan och vill nu ”starta om på nytt”. Flera berättar stolt att de har varit utanför 
hemmet men har återvänt med pengar kvar i fickan. De nya deltagarna talar om att ”pengar 
har fått ett värde”. När någon av de vana deltagarna frågar om de har spelat, dalar ivern något. 
Det visar sig att alla av de nya medlemmarna har spelat. ”Det var bara några hundra.”, ”Jag 
var uttråkad.” och ”Jag spelade inte mitt spel.” är några av ursäkterna som hörs.  

En ung man säger att han kommit ifrån det dåliga spelandet. Han tycker sig ha koll på 
situationen. Han har ändå bara spelat bort några tior. De äldre deltagarna berömmer och vill 
veta mer. Plötsligt kommer det fram att han spelat för betydligt större summor än han sagt, 
men ursäktar sig med att han ändå vann tillbaka nästan allt. Han hade ”flyt”, berättar han 
leende. De andra deltagarna beskriver detta som att han ännu inte kommit över ”kärleken till 
spelet”.  

Deltagarna diskuterar vidare hur de ska kunna ta sig ur de dåliga mönster som verkar 
framkalla spelandet. Flera av deltagarna menar att de är ensamma och uttråkade. De hittar 
ingen meningsfull sysselsättning att fylla tomrummet efter spelandet med. Just ensamheten 
verkar vara ett gemensamt drag hos de spelare som fortfarande kämpar mot beroendet. En av 
de medlemmar, som varit spelfri längst, undrar varför det inte kan räcka med en film eller en 
bok en ensam kväll. ”Det funkar ju för alla andra.” Detta uttalande leder till högljudda skratt. 
De andra verkar vara överens om att det inte räcker, att det är för tråkigt och går för sakta. 
Någon lösning på problemet kommer aldrig fram under kvällen. Även farorna med Internet 
diskuteras och de flesta är överens om att det enda som fungerar är att helt hålla sig borta från 
Internetuppkopplade datorer. Andra talar om den nya tv-serien där kändisar spelar poker. 
Programmet ökar suget att spela eftersom spelets alla fördelar står i fokus – spänningen, 
sammanhållningen mellan spelarna, vinsterna. Det tycks som att det finns en tyst 
överenskommelse mellan Kamratföreningens medlemmar att inte titta på programmet, men 
några erkänner att de inte kunnat låta bli. Det är ännu en av vardagens frestelser som måste 
övervinnas.  

De två timmarna som medlemmarna träffas passerar fort. Mycket av tiden går åt till andra 
samtalsområden, fika och att se en film om spelberoende. När klockan slår åtta töms snabbt 
lokalen. Det märks att ingen, trots den lättsamma stämningen, vill vara kvar längre än 
nödvändigt. Om en vecka ska de träffas igen för att diskutera nya problem och frestelser. Till 
dess ska de klara sig på egen hand. 
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5 Diskussion 

 Diskussion 

___________________________________________________________________________ 

I följande kapitel fogas teorierna samman med intervjuerna och Folkhälsoinstitutets rapport. 
Avsnittet utgår från frågeställningarna och skall alltså diskutera hur det kommer sig att vissa 
människor utvecklar ett beroende och även huruvida spelberoende personer kan anses agera 
rationellt eller ej. Frågorna är nära sammankopplade och de kommer därför att diskuteras 
parallellt.  

Kapitlet är tänkt att följa ungefär samma upplägg som teorikapitlet, det vill säga att först 
diskuteras hur det kan komma sig att människor över huvud taget ägnar sig åt spel. Detta 
känns som en naturlig utgångspunkt eftersom personer som drabbas av beroenden började 
spela av andra anledningar. Därefter kommer diskussionen att föras in på spelberoende. Efter 
det behandlas teorierna om pengar och lycka, vilka kopplas samman med spelproblematiken. 
Avslutningsvis resonerar författaren om begreppet rationalitet. Flera olika teorier 
presenterades i teorikapitlet, vilken av dessa är egentligen den rätta?  

5.1 Därför tänker vi fel 

Undersökningen från Folkhälsoinstitutet visar att människor som blir problemspelare ofta 
missbedömer sin egen kapacitet i spelandet. Det tycks som att även Rafael upplevt detta 
eftersom han påstår att han aldrig tvivlade på sin förmåga. Hur kan det komma sig? När 
tärningen är kastad, trisslotten köpt eller bingobrickan är utdelad finns det ju inget att göra, 
mer än att låta slumpen bestämma utfallet. Trots detta upplever människor som spelar att de 
av någon anledning har större chans att vinna än andra spelare och att de kan råda över 
utfallet. Detta tar sig olika uttryck. Spelare vittnar till exempel om att de har ”sitt spel” – ett 
spel där de upplever att de är kunniga och kan ”känna av” den kommande utgången. Inte 
sällan förekommer en slags personlig kontakt med spelet. Deltagarna på kamratföreningen 
berättar under gruppintervjun om sådana upplevelser, om människor som alltid måste spela 
vid ”sin” maskin, som skriker åt maskinen när den låter någon annan vinna och då känner sig 
svikna och lurade. Andra sätt att ”styra slumpen” är till exempel att spelaren tror sig veta hur 
knapparna på en spelmaskin skall tryckas eller att en tärning ska kastas hårt eller löst 
beroende på vilket nummer som önskas. Vad beror detta irrationella beteende på? Har 
människor som spelar psykiska störningar som gör att de tror sig kunna påverka spelet på ett 
”övernaturligt” sätt? Folkhälsoinstitutets rapport pekar på att så inte är fallet. Graden av ökade 
personlighetsstörningar hos problemspelarna var endast några få procent. Det är inte bara 
problemspelaren som beter sig irrationellt när det kommer till slumpstyrda spel. Kanske har 
du själv känt av detta fenomen någon gång, om så bara för ett kort ögonblick. Du stoppar i ett 
par kronor i maskinen och tänker att nu, nu ska ni minsann ta hem det – du och maskinen. Ni 
är ett lag! Få människor tror detta på riktigt, men upplevelsen är fortfarande lika stark.  

En förklaring till detta underliga beteende är illusionen av kontroll. Olika sätt att trycka på 
knappar, ”tala” med maskiner eller kasta tärningar fungerar som ritualer, vilka förmedlar 

Inledning   Metod    Teori   Empiri  Slutsats 
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spelaren en känsla av kontroll. De tror sig kunna styra slumpen.  

En annan förklaring kan vara att vi människor är lärda att dra nytta av tidigare erfarenheter. 
Detta är ett rationellt beteende som sparar oss mycket tankearbete på så gott som alla områden 
i livet, men inte när det kommer till slumpspel. Kahneman och Tversky förklarar i 
prospektteorin hur det felaktiga tänkandet kan se ut. Teorin vittnar om att den mänskliga 
hjärnan lätt tar fel när den systematiserar och förenklar. Snabba överslagsräkningar ger 
felaktigt positiva förväntningar om spelet.  

Reklam i tidningar och på tv ger inte människor någon anledning att tvivla på möjligheten till 
lätta vinster. Tvärtom försöker reklamen att, inte bara förknippa spel med snabba pengar, utan 
även med kunskap och skicklighet. På så sätt förstärker reklamen illusionskontrollen och 
effekterna av prospektteorin. I den svenska tv-reklamen för fotbollstipset behöver en yngling 
bara visa sin spinkiga bringa, över vilken han bär en tröja med siffran 13, för att han ska få 
respekt av alla i sin omgivning. I bakgrunden hörs en mörk bioröst som berättar för tittarna att 
”13 rätt på tipset är mer än bara tur”.  Sättet hjärnan förenklar på, kontrollillusionen och 
påkostade reklamkampanjer får därför människor att gång på gång chansa, hoppas och tänka: 
”Visst är det svårt, men det verkar inte vara omöjligt. Jag har nog listat ut hur det här spelet 
fungerar” . 

Vissa spelare påstår att häst- och annan sportrelaterad vadslagning i första hand är en fråga 
om skicklighet. Det stämmer att det kan löna sig att efterforska innan man satsar, men för de 
flesta människor gör det kanske spelet mer intressant än höjer avkastningen, i varje fall i 
pengamässiga mått mätt. Om avkastningen istället mäts i nytta blir spelandet säkert mer 
givande för spelaren när denne är mer insatt och engagerad.  

Intressant är att tilltron till sin egen kapacitet och benägenheten att missbedöma sin möjlighet 
att påverka resultatet är större bland män än kvinnor enligt Folkhälsoinstitutets rapport. Detta 
kan vara en trolig anledning till att män spelar mer och i större utsträckning får spelrelaterade 
problem. Vad detta kommer sig av har antagligen att göra med strukturella mönster i 
samhället. Könsstrukturen gör att det är mannen som ofta anses ha det yttersta ekonomiska 
ansvaret för familjen. Därav blir det naturligt att det är mannen som känner mest press från 
omgivningen att höja levnadsstandarden för familjen. Att kunna köra runt i en fin bil, ta med 
barnen på semesterresor eller ge dem möjlighet till flera fritidsaktiviteter är tecken på 
framgång. När dessutom reklamen speglar att spel är en sysselsättning som kräver skicklighet 
och kunskap blir en vinst förknippat med respekt, istället för ren tur. 

5.2 När spelandet går från nöje till beroende 

Rafael berättar under intervjun om att de flesta problemspelare han träffat har vunnit till en 
början. Det tycks som att snabba vinster i början försätter spelaren i en känsla av ”flyt”. Det är 
antagligen denna känsla som i Folkhälsoinstitutets rapport beskrivs som en dissocitiv 
upplevelse. Denna känsla är så pass stark och positiv att spelare kan satsa mycket pengar för 
att återuppleva den. Även här kan nog de flesta känna igen sig. Tennisspelaren som står 
timme efter timme och smashar för att få tillbaka ”den där rätta känslan” eller dataspelaren 
som vägrar ge upp förrän han lyckats slå sitt rekord på highscore-listan. Nöjet av 
sysselsättningen försvinner och istället blir det som tidigare varit kul en hetsjakt efter att få 
tillbaka något som funnits, men försvunnit. Om du inte är en professionell spelare verkar det 
därför irrationellt att fortsätta sysselsättningen, men upplevelsen av att ha ”flyt” är så stark att 
tidskostnaden inte väger över. För spelaren verkar ”flytet” också vara värt pengar. Hur mycket 

 
37 

 



     

pengar och tid som läggs ner under jakten är naturligtvis mycket individuellt. De flesta av oss 
ger upp efter ett tag och inser att ”flytet” helt enkelt inte verkar komma tillbaka. Antingen 
inser vi att kostnaden för att vinna igen blivit för hög eller så är det tidsbristen som blir 
avgörande. Människor har i allmänhet arbeten, familj eller andra åtaganden som kräver vår 
uppmärksamhet. Att sitta framför datorn, svinga en tennisracket eller spela bingo i flera 
timmar är för de flesta inte möjligt. Vissa människor känner dock inte den begränsningen, 
utan tillåter spelandet gå före och låter andra åtaganden bli lidande. Vi närmar oss nu kärnan 
på problemet: Vad gör att vissa människor låter sig hänföras så mycket av jakten på ”flyt” och 
framgång, att spelandet går från nöje till beroende?    

Varför utvecklas spelandet ibland till ett beroende? Detta har varit själva kärnfrågan under 
arbetets gång. Det tycks att ingen riktigt kan ge ett fullkomligt svar, vilket känns märkligt. 
Intuitivt måste svaret på frågan vara grunden för en meningsfull behandling och för att kunna 
förebygga att fler människor utvecklar ett spelberoende. När frågan ställdes till Roger Thörn, 
chef för Kolmårdens behandlingshem för spelberoende, svarar han att det främst beror på 
svåra skulder, vilka i sin tur kommer av spelandet. Spelaren hamnar i ett ekorrhjul där 
skulderna växer i takt med ökat spelande. Rafael pratade mer om hur jobbigt det var att inte 
kunna sluta, men ger inget klart svar på varför han plötsligt kände sig oförmögen att gå ifrån 
spelandet. Under gruppsamtalet antyddes att det var ensamhet och långtråkiga kvällar som 
ofta framkallade ökat spelande. I Folkhälsoinstitutets rapport anger problemspelarna att det 
främst var bristande självdisciplin, skulder och för mycket fritid som var anledningen till det 
ökade spelandet. Det känns dock inte som att frågan är fullständigt besvarad. De flesta 
människor har mer eller mindre bristande självdisciplin och alla har säkerligen någon gång i 
livet haft för mycket fritid, detta gör oss inte spelberoende. Kvar blir förklaringen att 
beroendet kommer av en växande ekonomisk skuld. Antagligen är dock skulden mer ett kvitto 
på att något redan gått fel och att spelandet är på väg eller redan har utvecklats till ett 
beroende. Det känns därför relevant att söka andra förklaringar på varför ett beroende uppstår.  

5.3 Rationalitet och beroende 

En nationalekonom frågar sig hur den rationella aktören kan blir beroende av spel. Enligt 
teorin om rationellt beroende är det själva rationaliteten som gör att människor ibland ”väljer” 
att fortsätta ett skadligt beteende och därmed hamna i ett beroende. Detta sker naturligtvis inte 
medvetet, men poängen är att människan fortfarande agerat rationellt.  

Becker och Murphy visar att det är mer troligt att myopiska människor, det vill säga 
människor som inte värderar framtiden, utvecklar ett beroende än andra människor. Detta 
verkar troligt. Folkhälsoinstitutets rapport visar på att spelproblematiken är vanligare bland 
ungdomar än äldre personer. Detta kan tyckas underligt eftersom unga människor har livet 
framför sig och därför borde vara mer engagerade i att skaffa sig en god framtid. Samtidigt är 
det allmänt känt att unga ofta har en slags ”lev-i-nuet” mentalitet och tar morgondagen med 
en axelryckning. Detta kan bland annat bero på att yngre personer fortfarande är vana vid att 
andra människor och i första hand föräldrarna reder ut och tar ansvaret för deras problem. 
Därmed behöver de inte bry sig om morgondagens problem och de kan lättare ge vika för 
lusten att spela. I sammanhanget bör det också kommas ihåg att ett av de åtta kriterierna i 
Diagnostic and Statistical Manual är att spelaren lutar sig mot någon annan att klara upp 
eventuella skulder. Detta gör att ungdomar, som i högre utsträckning än äldre litar på andra att 
reda ut deras problem, får ett av kriterierna uppfyllt ”gratis”. Därmed blir det lättare att 
klassificeras som beroende. Resonemanget är naturligtvis byggt på starka generaliseringar, 
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men ger ändå en idé till varför unga i något högre grad än äldre blir spelberoende. 

Rafael påstod att inte heller han funderade på framtiden, allt handlade istället om att snabbt få 
ihop pengar för ytterligare spel. Liknande tankegångar kom också upp under gruppintervjun 
och i intervjun med Roger Thörn. Samtidigt upplevdes medlemmarna på Kamratföreningen 
som människor med mål och med andra drömmar än att bara vinna storvinsten och bli 
ekonomiskt oberoende. Medlemmarna pratade om att återgå till ett normalt liv med arbeten, 
socialt umgänge och framför allt om att de ville återfå en god kontakt med familjen. Det fanns 
en iver att snabbt komma över sitt beroende. Att påstå att alla spelberoende människor är 
myopiska känns därför fel. Det går emellertid att tänka sig att människor kan ha ett myopiskt 
förhållningssätt på vissa områden i livet och i vissa situationer. Större framtidsmål som att till 
exempel utbilda sig eller något mindre som att betala hyran vid månadsskiftet, kan upplevas 
som att de inte påverkas av små beslut i nuet. Ett bra exempel på ett sådant beslut är att till 
exempel spela bort några hundra kronor på lotto. Detta beror enligt Becker och Murphys teori 
på förhållandet mellan förstärkningsfaktorn och diskonteringsräntan av ett handlande. När 
suget efter att få spela, det vill säga förstärkningsfaktorn, är hög och spelaren upplever att 
spelet har en hög diskonteringsränta kommer spelandet att bli rationellt. 

En följdfråga blir då hur det kan komma sig att spelberoende personer upplever att spelandet 
har en hög diskonteringsränta. Ofta spelar spelberoende personer för extremt stora summor 
och de borde därför inse att en förlust kommer att påverka dem en lång tid framöver. En trolig 
förklaring till detta hittas i teorin om kognitiv dissonans. Genom att endast ta in delar av 
informationsflödet kan spelarna få spelandet att ändå verka rationellt. I rapporten från 
Folkhälsoinstitutet framgår att människor med spelproblem påverkas i en högre grad av 
reklam och andra yttre faktorer. Rafael berättar också att han under sina ”sjukaste” perioder 
endast kunde minnas vinsterna. Genom att på så sätt sålla bland informationen lyckas 
problemspelarna intala sig att spelandet inte kommer att påverka framtiden, åtminstone inte 
negativt. Istället är de övertygade om att det inte spelar så stor roll om de satsar några tusen på 
travet, lotto etc. Vi kommer att diskutera den kognitiva dissonansen mer utförligt längre fram 
i analysen.  

5.3.1 Varför blir bara vissa människor beroende? 

Folkhälsoinstitutionens rapport visar att under 1997 spelade hela 89 procent av den svenska 
befolkningen, men det var endast cirka två procent som upplevde någon form av 
spelrelaterade problem och en ännu lägre andel kände av ett beroende. En intressant fråga, 
som Beckers och Murphys teori om rationellt beroende inte helt besvarar, är varför bara vissa 
människor blir beroende? Vi vänder oss därför till opponent - process- teorin för att få ett 
svar.  

Ponera att du ägnat en eftermiddag med några vänner på travbanan. Alla har satsat pengar och 
vissa, bland annat du själv, hade turen med sig under de första loppen. Efter några turer verkar 
dock turen försvunnit och de vinster ni tidigare hade är borta. Det är inte bara vinsterna som 
försvunnit utan upprymdheten har förvandlats till besvikelse. Det är dags att ge upp och åka 
hem. Summeringen av dagen är en relativt trevlig eftermiddag med vännerna och ingen direkt 
ekonomisk förändring. Du har alltså upplevt en positiv a-process följt av en negativ b-process. 
B-processen är själva besvikelsen över att inte längre vinna och behöver inte vara en förlust i 
monetära mått. C-nivån blir alltså oförändrad, något högre eller något lägre än utgångsläget, 
det är för resonemanget egentligen oväsentligt. Poängen är att väl hemma har du glömt av 
spänningen och besvikelsen från travbanan och låter livet gå vidare. Kanske funderar du på 
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hur du ska hinna ta barnen till dagis, göra kvällens matinköp etc.  

För en av dina vänner blir scenariot annorlunda. Han upplevde en enorm spänning under sitt 
travspelande. Kanske satsade han lite mer än han egentligen borde, för att upplevelsen skulle 
bli ännu mer kittlande. Antagligen var hans a-process lite högre och därmed var också 
besvikelsen större när vinsten blev förlust. På vägen hem kunde han inte släppa förlusten, den 
var större än han egentligen hade råd med. Ångesten växer över natten och nästa dag, istället 
för att ta tag i problemet och erkänna för sig själv att han har gjort fel, åker han tillbaka till 
travbanan. Han satsar nya pengar, vinner lite och den här gången känns det ännu mer 
spännande. Vinsten följs av en djupare b-process som återigen dämpades med nytt spelande.  

Det finns flera intressanta poänger att dra av opponent – process – teorin. Bland annat att 
obehagströskeln är olika för olika individer. Låt säga att du och din vän har exakt samma 
ekonomiska utgångspunkt och också har satsat och förlorat lika mycket. Du berörs inte så 
mycket av vare sig vinsten eller förlusten, medan vännen har en högre obehagströskel och 
kommer därmed att behöva spela igen för att dämpa ångesten. Om en spelare blir 
spelberoende har enligt opponent – process - teorin alltså inget att göra med hur mycket denne 
förlorar, inte heller hur mycket som spelas för i förhållande till det ekonomiska utgångsläget. 
Intressant är också att det inte bara är förluster som ger känslan av en djup och ångestfylld b-
process. Besvikelsen av att inte kunna vara kvar i vinstruset kan göra b-processen väl djup. 
Det går också att tänka sig att din vän hade andra problem, vilka inte var relaterade till spelet, 
men att han lyckades glömma dessa under spelandet då känslan av spänning tog överhanden. 
Detta ökar a-processen som i sin tur även stärker den ångestfyllda b-processen. Poängen är 
återigen att ångesten under b-processen inte behöver vara kopplad till ekonomiska förluster. 
Lusten efter en ny a-process kan alltså bero på andra faktorer än att spela tillbaka förlorade 
satsningar. Däremot är det troligt att det ökade spelandet så småningom leder till skulder, 
vilka spär på djupet i b-processen. När skulderna växer legitimerar dessa ökat spelande 
eftersom skulderna måste betalas tillbaka, men de var inte den initierade faktorn bakom 
beroendet.  

Vad som också är intressant med opponent – process – teorin är att ökad konsumtion minskar 
den positiva känslan till förmån för den negativa motreaktionen. Det har visat sig att det 
främst är de snabba spelen som genererar beroendeproblem. Snabba spel, ger snabba vinster 
och förluster. B-processerna växer sig allt starkare och risken att nå obehagströskeln ökar. När 
obehagströskeln är nådd kommer nästa spel att i första hand vara en form av ångestdämpning 
och inte längre bara nöje. Spelandet har gått från nöje till ett begynnande beroende.  

Det verkar rimligt att obehagströskeln höjs i svåra perioder, men är lägre när livet är lugnt och 
harmoniskt. I Folkhälsoinstitutets rapport hittades en koppling mellan spelproblematik och 
depression, ohälsosamma alkoholvanor med mera. Problemet i undersökningen var att det var 
svårt att avgöra vilket problem som gav upphov till vilket, det vill säga en klassisk diskussion 
om ”hönan och ägget”. Opponent – process – teorin indikerar att det är depressionen som 
höjer obehagströskeln, vilket i sin tur gör personen mer utsatt för beroenden. Det samma 
gäller naturligtvis för hur livshändelser påverkar risken att utveckla ett beroende. I 
Folkhälsoinstitutets rapport framgår att större livsförändringar, positiva såväl som negativa, 
fick problemgruppen att spela mer. Att de negativa förändringarna höjer obehagströskeln 
känns naturligt, men det är svårare att förstå hur positiva förändringar i livet kan vara en 
riskfaktor. Kanske är det så att alla sorts förändringar gör människor instabila, åtminstone 
under en kortare invänjningsperiod, och att detta i sin tur höjer obehagströskeln och gör 
människor mer utsatta för risker så som till exempel beroenden.  
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I rapporten från Folkhälsoinstitutet beskrivs människor med spelproblem som mer otåliga än 
andra. Detta stämde också bra överens med berättelserna från Kamratföreningens möte. 
Deltagarna beskrev ett sug efter spännande aktiviteter. De berättade att de lätt blev uttråkade 
och att detta var anledningen till att de halkade tillbaka in i spelandet. Otåligheten speglades 
också i de nya deltagarnas iver att snabbt bli fria från beroendet. En tanke är att otåliga 
människor värderar framtiden mindre än saker som händer i nuet. Enligt teorin om rationellt 
beroende kommer därför framtida händelser värderas med en hög diskonteringsränta och 
nyttan av den nutida konsumtionen blir högre i relation till framtida konsumtion. Resultatet 
blir att det är rationellt att ge sig hän åt spelandet och därmed irrationellt att ”lägga band” på 
spelsuget. Då spelandet ökar kommer förstärkningsfaktorn att öka och spelaren riskerar att 
hamna i ett beroende. Det tycks därför som att otåliga människor har högre risk att bli 
spelberoende, vilket stämmer bra överens med det empiriska underlaget.  

5.3.2 Det rationella i att leva i en lögn 

Obehagströskeln kan också kopplas till teorin om kognitiv dissonans. När b-processen blir för 
djup att hantera utan en ny a-impuls kommer den utsatta personen antagligen att hitta ursäkter 
för ytterligare konsumtion. Det är här den kognitiva dissonansen kommer in i bilden. Rafael 
berättade att han alltid upplevde att spelandet var ett sätt att vinna tillbaka gamla skulder och 
en, som han själv uttryckte det, investering inför framtiden. För en person utan spelproblem 
verkar detta resonemang helt irrationellt. För den spelberoende är dock den kognitiva 
dissonansen ett sätt att hantera spelproblematiken. Spelandet upplevs som ett eget val och 
personen kan känna sig smart och kreativ, istället för beroende.  

I Folkhälsoinstitutets rapport framgick att gruppen spelberoende hade större tilltro till sin egen 
spelförmåga än den andra gruppen och att de läste in mer i sina vinster än kontrollgruppen. 
Detta kan också knytas an till teorin om kognitiv dissonans. Enligt teorin gör den kognitiva 
dissonansen att människor blir selektiva i sitt informationsinhämtande och sitt tolkande. Det 
verkar alltså troligt att problemspelarna ser vinster som ett bevis på att de agerat rätt när de 
ändrat sina preferenser istället för sitt beteende. Förluster däremot påverkar dem inte särskilt 
mycket eftersom dessa intryck talar mot spelandet och därför kommer att gallras bort i 
informationsinhämtandet.  

Rafael menade också att alla spelberoende han träffat förr eller senare blir medvetna om sitt 
beroende. Utifrån teorin om kognitiv dissonans kan detta tolkas som att när de negativa 
effekterna av ett spelberoende ökar kommer de sammanlagda kostnaderna av dessa att 
överväga kostnaden av att erkänna sitt beroende. Det blir därför rationellt att tillslut erkänna 
beroendet för sig själv. Förhoppningsvis leder insikten till att personen söker hjälp. 
Förekomsten av självmord bland spelberoende är dock relativt hög och detta tyder eventuellt 
på att kostnaden att se sig själv som beroende är för hög att kunna hantera. Det kan också vara 
så att insikten i hur mycket arbete och tid ett tillfrisknande kommer att innebära, tillsammans 
med stora ekonomiska skulder, blir en omöjligt hög kostnad. Därför upplevs plötsligt det 
irrationella i att ta sitt liv som den enda rationella utvägen. 

5.4 Kan vi spela oss lyckliga? 

För att bedöma rationaliteten i spel och spelberoenden är det relevant att diskutera målet med 
spelandet. Inom grundläggande nationalekonomi tas det ofta för givet att den maximerade 
nyttan skall mätas i monetära vinster. Så görs också i inledningen av denna uppsats där 
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författaren frågar sig hur teorin om den rationella aktören kan kopplas till spelberoende, med 
tanke på de små vinstchanserna. Det antas alltså att det är vinsten som är den huvudsakliga 
anledningen till att människor spelar. Vilken nytta får människor utav en storvinst på travet? 
Kan vi spela oss lyckliga? Detta avsnitt avser att analysera rationaliteten bakom spel och 
spelberoende utifrån teorierna om pengar och lycka, vilka presenterades i slutet av 
teorikapitlet.  

Enligt Layards teori om pengar och lycka är det egentligen inte pengarna i sig som förmedlar 
lyckan. Istället är det vår ekonomiska ställning i förhållande till omgivningen som är det 
viktiga. Det tycks att det främst är rivaliteten som ger upphov till den största lyckoökningen, 
åtminstone här i västvärlden. En vinst på spel ger pengar att köpa nya materiella föremål 
vilket höjer din och kanske dina närmastes levnadsstandard. Det kan vara en lyxig 
sommarstuga eller bara en ny hängmatta – vad det än må vara så känner du dig lyckligare än 
tidigare. Layards poäng är att lyckan kommer av en jämförelse med omvärlden. Hade du bott 
på en öde ö skulle ett nytt sommarhus antagligen inte ha påverkat din nyttonivå särskilt 
mycket. Att vinna pengar ger därför endast nytta när du får möjlighet att visa din omgivning 
din förbättrade levnadsstandard.  

Fortfarande tycks människors benägenhet att satsa pengar på spel inte vara helt motiverad 
eftersom spel för de flesta inte är det mest självklara sättet att öka sin levnadsstandard. Ett 
säkrare sätt borde vara att arbeta sig till en förbättrad ekonomi. Att under en tioårsperiod 
arbeta sig fram till samma ekonomiska standard som en spelvinst kunnat ge ger dock inte 
samma lyckoförändring. Det beror på människors förmåga att vänja sig, den så kallade 
vanebildningen. Ett typexempel är människor som efter sin utbildning börjar arbeta. Den lön 
som först ter sig enorm blir ganska snart nödvändig för att täcka alla de nya utgifter som ett 
liv i arbetslivet för med sig. De successiva löneökningarna för alltså med sig växande 
omkostnader, vilket gör att människor hinner vänja sig och den ökning av lycka som en 
spelvinst hade gett uteblir.  

När människor jämför sig med sin omgivning är det, enligt teorin, sin egen referensgrupp de 
utgår ifrån. Även här tycks det som att en successiv och utdragen löneförbättring också 
kommer att påverka din referensgrupp. Ponera till exempel att du om tio år möter en gammal 
vän från studietiden. Tanken att han skulle bli imponerad för att du höjt din levnadsstandard 
sedan studietiden känns ganska löjlig. Troligtvis har även han hunnit skaffa sig ökade 
inkomster och utgifter. Tänk att du istället möter samma vän imorgon på väg hem från 
spelbutiken där du vunnit ett antal tusenlappar. Naturligtvis kommer han att bli avundsjuk och 
enligt Layard är det din förbättrade ekonomiska ställning i förhållande till din vän som ger 
den största lyckoökningen. Detta har även reklamen tagit fasta på. Vi minns till exempel 
reklamen om den ”nyrika” familjen som tvingar sin son att ta helikopter till skolan, inte får 
plats under sin nya kristallkrona och har tjänsteflicka i sitt alldeles för trånga radhus. I 
bakgrunden står grannen och tittar avundsjukt på.  

Av diskussionen ovan kan vi dra slutsatsen att pengar ger den största lyckoökningen, och 
därmed den största nyttan, då de kommer så pass snabbt att vi varken hinner vänja oss eller 
byta referensgrupp. Det finns inte många lagliga sätt att snabbt komma över stora summor 
pengar, att spela tycks vara det enklaste och kanske till och med det enda sättet att själv arbeta 
för en snabb ekonomisk förbättring. Vi kan alltså konstatera att det faktiskt går att spela sig 
lycklig, eller i varje fall lyckligare. Dessutom verkar det vara så att spelvinster är ett av de 
bästa sätten att maximera den nytta som kommer av pengar. Utifrån detta resonemang finns 
det alltså starka incitament för människor att ägna sig åt spel, detta trots att vinstchanserna är 
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små.   

Layard menar att människor inte jämför sig med människor utanför sin referensgrupp. Detta 
stämmer nog till viss del, men betydligt bättre för ett antal decennier sedan än idag. Då levde 
människor ganska isolerade i sin samhällsgrupp och hade inte mycket insikt i hur livet såg ut 
för andra grupper. Den mediala utvecklingen har dock gjort att människor idag tror sig ha en 
ganska bra uppfattning om hur det skulle vara att leva i lyx och överflöd. Dagligen ser vi rika 
och framgångsrika människor i tv och tidningar. Det är inte längre bara vackra klänningar på 
röda mattor som visas upp, utan den mediala övervakningen sträcker sig betydligt längre. Vi 
möter de rika i deras hem, på deras arbeten, när de tränar på gymmet eller åker på lyxiga 
semestrar. De rika människorna i media har gått från att vara idoler och drömsymboler till helt 
vanliga människor med mera pengar. Vad har då detta med spel och spelberoende att göra? 
Jo, den ökade mediala övervakningen gör att människors referensramar vidgas. Detta gör att 
viljan att få glänsa i rikare ”kretsar” ökar och även behovet av snabba pengar. Därmed stiger 
incitamenten att spela ytterligare.   

Vilket redan påpekats ger mycket av spelreklamen skenet av att spel är förknippat med 
skicklighet. Robert Lane menar att det framför allt är människors behov av att känna sig 
duktiga i sina egna och andras ögon som ger lycka. Reklamen gör att spelvinster får 
människor att känna sig duktiga, vilket ger lycka. Målet att vinna behöver alltså inte bara 
komma av en önskan om snabba pengar, utan lika mycket av en önskan att få känna sig 
respekterad och skicklig. 

I sammanhanget bör det också poängteras att människor kanske spelar av andra anledningar 
än att vinna. Under gruppterapisamtalet mellan Kamratföreningens medlemmar framgick att 
flera av deltagarna kände sig ensamma och uttråkade.  

5.5 Funderingar kring begreppet rationalitet 

En av frågeställningarna i denna uppsats lyder: Kan en spelberoende person anses agera 
ekonomiskt rationellt, det vill säga hur kan ekonomisk teori förklara ett till synes irrationellt 
beteende? Enligt diskussionen ovan kan vi fastställa att spelberoende personer faktiskt gör 
rationella val. De så kallade ”valen” kanske inte alltid sker medvetet, men fortfarande kan vi 
urskilja ett rationellt tanke- och beteendemönster. 

För den kritiske kan diskussionen om ekonomisk rationalitet kännas som en ordlek utan 
vinnare eller förlorare; teorier och begrepp vrids och vänds så att de tillslut kan anpassas till 
varandra och till alla situationer. Jo då, verkar anhängare till nationalekonomisk teori tänka, 
människor agerar visst rationellt, det gäller bara att hitta den mest lämpliga rationalitetsteorin 
för varje specifikt fall. Vilken nytta fyller teorier om de hela tiden kan vändas och vridas på? 
Kanske säger de oss tillslut ingenting och blir betydelselösa. I uppsatsen har flera alternativa 
teorier presenterats, vilka har olika syn på begreppet rationalitet. Dock har inget sagts om 
vilken av dessa teorier som är den ”sanna”. Hur ska begreppet ekonomisk rationalitet tolkas 
egentligen? 

Mycket tid har ägnats åt att diskutera vilka teorier och ibland vilka vetenskaper som 
tillhandahåller ”sanningen”. En uppfattning är naturligtvis att rationaliteten inte går att 
uttrycka specifikt eftersom varje individ har sina egna preferenser och värderingar. Vad som 
är rationellt för en människa kanske är irrationellt för en annan. Uppsatsen indikerar att 
rationaliteten också beror på tid och rum. Kanske är det så att den ”sanna” teorin inte finns, 
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eller snarare att samtliga rationalitetsteorier är sanna. Den klassiska perceptuella illusionen av 
den gamla kvinnan eller den unga damen illustrerar resonemanget. Teorier kan existera sida 
vid sida, utan att de behöver säga mot varandra.  

 

Bild 5.1. YoungGirl-OldWomanIllusion 68

Bilden ovan har ytterligare en poäng: Oavsett om du ser en gammal eller ung person, så 
kommer du i varje fall att se en kvinna. Bilderna har alltså något gemensamt, vilket även 
gäller för de olika rationalitetsteorierna. Oavsett vilken teori vi väljer att utgå ifrån beskriver 
samtliga hur människor gör val för att maximera sin nytta. Ibland mäts nyttan i pengar, ibland 
i social acceptans, frihet eller självutveckling, men nytta kan mätas i världsligare saker än så, 
som till exempel ytterligare ett paket cigaretter eller ett par nya skor. Mänskliga beslut är 
också mer eller mindre betydelsefulla och de sträcker sig över kortare eller längre 
tidsperioder. Ett långsiktigt rationellt mål kan vara att avsluta sina universitetsstudier, medan 
ett kortsiktigt endast innebär att köpa den billigaste osten på Ica. Besluten talar inte mot 
varandra utan existerar sida vid sida. Vad som är rationellt är alltså mycket individuellt och 
beror dessutom på situationen. 

Då ekonomer beskriver omvärlden och bygger upp modeller och teorier för hur människor gör 
val och tar beslut är det därför självklart att de inte kan ta in alla detaljer av beslutsfattandet. 
Förenklingar blir därför nödvändiga. För att göra en ekonomisk analys av ett beteende som 
spelberoende krävs det mer detaljerade och grundliga teorier. Måhända att den traditionella 
rationalitetsteorin kanske inte kan förklara ett beroende, men detta betyder inte att teorin är 
felaktig. Istället bör vi komma ihåg att den traditionella teorin är anpassad till den generella 
bilden och skall beskriva hur människor i allmänhet agerar. Här fyller den en mycket viktig 
funktion. 

För att kunna se bortom helhetsperspektivet och analysera mindre grupper eller ”annorlunda” 
beteenden krävs dock andra teorier. Med hjälp av dessa kan den nationalekonomiska 
vetenskapen bidra i många olika sammanhang. För att kunna göra meningsfulla analyser av 
mänskligt beteende gäller det därför att inte blint och stelt använda de traditionella teorierna. 
Att hitta den mest lämpliga rationalitetsteorin till varje specifikt fall är därför ett naturligt 

                                                 

68 http://mathworld.wolfram.com/YoungGirl-OldWomanIllusion.html (2005-02-08) 
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tillvägagångssätt och därmed fyller samtliga rationalitetsteorier var för sig, men även 
tillsammans, en viktig funktion. 
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6 Slutsats 

___________________________________________________________________________ 

Hur kommer det sig, utifrån en nationalekonomisk utgångspunkt, att vissa människor 
utvecklar ett spelberoende? Kan en spelberoende person anses agera ekonomiskt rationellt? 

• I uppsatsen uppmärksammas att spelberoende människor ofta har en övertro till sin 
egen kapacitet att styra spelet. Detta ter sig irrationellt eftersom spelen är helt eller 
delvis beroende av slumpen. En anledning till detta är antagligen att människor sedan 
lång tid tillbaka är vana att dra lärdom av tidigare erfarenheter. Därför kommer den 
mänskliga hjärnan är förenkla och systematisera den tillgängliga informationen på ett 
sådant sätt att vinstchanserna upplevs större än vad de är. Uppsatsen visar också att 
illusionen av kontroll är en trolig anledning till att människor överskattar sina 
vinstchanser. Eftersom vinstchanserna upplevs höga blir det mer rationellt att spela.  

• Spel är för många förknippat med en mycket stark och positiv känsla. Detta beror dels 
på den spänning som spelet förmedlar och dels på så kallade dissociativa upplevelser. 
De sistnämnda beskrivs som starka känslor av ”flyt”, vilka gör att spelaren tappar 
uppfattningen om tid och rum. Den positiva upplevelsen leder till en djup 
nedstämdhet. Om spelarens så kallade obehagströskel är så hög att den nås av den 
negativa ”känslovågen” blir det rationellt för personen att spela mer. Den ytterligare 
konsumtionen kan bli början på ett beroende. 

I uppsatsen dras två viktiga slutsatser av ovanstående resonemang. För det första att 
obehagströskeln är olika djup för olika människor, bland annat på grund av psykisk 
hälsa, ålder eller betydande livshändelser. För det andra att nedstämdheten inte 
behöver bero på ekonomiska förluster, utan lika gärna kan komma av saknaden av det 
positiva spelruset. Det är troligt att det ökade spelandet i sin tur leder till ekonomiska 
skulder, men skulderna behöver inte vara den initierande faktorn bakom beroendet.  

• I uppsatsen konstateras att när spelaren upplever att marginalnyttan av ytterligare 
spelande är hög, samtidigt som denne känner att spelandet inte kommer att påverka 
framtiden i någon högre grad, det vill säga att diskonteringsräntan är hög, blir det 
rationellt att spela mer. Detta kan leda till ett beroende. Det konstateras också att 
otåliga människor på grund av att de värderar kommande konsumtion mindre än 
nutida konsumtion, har en högre risk att utveckla ett beroende, vilket stämmer väl 
överens med det empiriska underlaget.  

• Det verkar troligt att människor med spelberoenden upplever en kognitiv dissonans. 
När personen inte kan sluta spela intalar sig denne att spelandet är ett frivilligt val. 
Detta görs genom att den spelberoende blir selektiv i sitt informationsinhämtande och 
i sitt tolkande. Därför kommer vinster och reklam att påverka spelberoende personer 
mer än andra. Rationaliteten kommer av att kostnaden att se sig själv som beroende 
överstiger kostnaden av att fortsätta det destruktiva spelbeteendet. 

Inledning   Metod    Teori   Empiri Diskussion  Slutsats 
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• En annan förklaring till människors spelande kommer från forskningen om pengar och 
lycka. Det konstateras att pengar ger människor den största lyckoökningen då de 
kommer så pass snabbt att personen varken hinner vänja sig vid en ökad 
levnadsstandard eller hinna byta referensgrupp. Eftersom samhället bjuder på väldigt 
få möjligheter att snabbt tjäna stora summor pengar finns incitament att ägna sig åt 
spelande, trots att vinstchanserna är små. Det kan alltså vara rationellt att spela. Ett 
ökat spelande leder dock till en ökad risk att utveckla ett beroende.  

6.1 Slutord 

Under en metodkurs i statsvetenskap varnade föreläsaren sina elever för att skriva en ”Fia 
med knuff – uppsats”. Med detta ville han poängtera att uppsatsens resultat bör vara av värde. 
Ett parti Fia med knuff kan vara hur underhållande som helst, men ingen bryr sig nämnvärt 
om vem som vinner. I denna uppsats har författaren konstaterat att spelberoende personer 
agerar rationellt. Det har dessutom pekats ut ett antal nationalekonomiska förklaringar till 
varför spelandet ibland utvecklas till beroende. Är resultaten intressanta? Är de av värde? 

Resultaten är enligt författaren värdefulla av två skäl. Det första har att göra med hur 
resultaten kan gagna de spelberoende. Genom att betrakta spelberoende människor som 
rationella varelser, istället för ”irrationella personer som agerar på impuls”, blir det lättare att 
sätta sig in i hur och varför beroendet uppkommit. Det känns naturligt att en sådan förståelse 
bör ligga till grund för en värdefull behandling och ett effektivt förebyggande. 

Det andra skälet är lite annorlunda.  Resultaten i uppsatsen bevisar att det nationalekonomiska 
antagandet om ekonomisk rationalitet håller, även på områden där det först verkar 
tvivelaktigt. Denna upptäckt kanske inte får några banbrytande effekter för vetenskapen i 
stort, men den inger i varje fall författaren en känsla av trygghet. Det känns bra att veta att år 
av nationalekonomiskt studerande faktiskt genererat hållbar kunskap. Kunskap som dessutom 
verkar vara användbar inom en rad olika områden.  

Avslutningsvis vill jag tacka alla som hjälpt mig under arbetets gång. Här inkluderas Roger 
Thörn från Kolmårdens behandlingshem och medlemmarna i Kamratföreningen som lät mig 
vara med under ett möte. Jag vill naturligtvis också tacka min handledare Jan Lindvall för att 
han målmedvetet sporrat mig att skriva en uppsats som jag tillslut kunde känna mig nöjd med. 
Nu sätter jag äntligen punkt och det känns bra. 
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