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ABSTRACT 

Compulsive gambling has lately become a more common and serious issue in our society. The 

number of compulsive gamblers is constantly increasing alongside the growth of the gambling 

industry and the consequences of compulsive gambling include both economical and social 

disasters. Every addiction has a start, and so does compulsive gambling, which is why we 

chose to perform a survey in order to determine the possible causes to why individuals are 

drawn to gambling and what leads them into compulsive gambling, and also during which 

circumstances do they find the strength and will to come out of their addiction to gambling. 

The theories that are used in this paper include globalization, socialization, Bauman´s 

consumption society and empowerment, alongside the six phases of gambling by Custer and 

Milts, describing the way in and the way out of compulsive gambling. This survey is one of 

the qualitative kind, which means that the chosen theories are connected to the ten interviews 

that were done with gamblers of various kinds. The larger part of the interviews consist out of 

stories by compulsive gamblers and former compulsive gamblers, but the reader also gets to 

read the stories of those who gamble a whole lot, but still don´t consider themselves as 

compulsive gamblers and also from a treatment facility representative who has a lot of 

experience of treating compulsive gamblers.  This paper, in conclusion, shows that there are 

various reasons of why individuals become gamblers and compulsive gamblers. Some do it in 

order to escape their everyday problems; some do it to fit in with their friend circle while 

others do it for the sake of excitement or for the simple reason of making money. The 

publicity that surrounds gambling nowadays and the technology that increases the possibility 

of gambling, are also important factors that can awake the interest in gambling.  In order for 

the individual to get out of the compulsive gambling problem, more is needed then just the 

need to leave gambling behind. Support from one´s family and friends can be of help after the 

individual has fully decided to get out of his compulsive gambling issues. However, it is the 

individuals own free will and determination to leave the gambling behind, that is the key to a 

life free from compulsive gambling.  
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ABSTRAKT 

 

Spelberoende har blivit ett allt vanligare och allvarligare problem i vårt samhälle. Antalet 

spelberoende ökar i samband med spelindustrins tillväxt och konsekvenserna av beroendet 

inkluderar framförallt ekonomiska och sociala katastrofer. Varje beroende har alltid en början 

dock och detta gäller även spelberoende, vilket är anledningen till att vi valt att göra en 

undersökning som visar på vilka faktorer som kan vara av betydelse för individens väg in i 

spelandet och spelberoendet, samt vilka omständigheter som ger den spelberoende individen 

viljan och styrkan för att komma ut ur sitt beroende. De teorier som används som 

utgångspunkt består av globalisering, socialisation, Baumans konsumtionssamhället, och 

empowerment, samt Custer & Milts sex faser som beskriver vägen in och ut ur spelberoendet. 

Denna undersökning är av ett kvalitativt slag, vilket innebär att de valda teorierna kopplas till 

de tio intervjuer som genomförts med spelare av olika slag. Större delen av dessa intervjuer 

består av berättelser från spelberoende personer och personer som kommit ur sitt beroende, 

men läsaren får även ta del av berättelser från de som endast spelar mycket och inte anser sig 

själva vara spelberoende, samt en representant från ett behandlingshem. Sammanfattningsvis 

visar detta arbete på att anledningar till att en individ börjar spela och hamnar i ett 

spelberoende kan variera. En del gör det för att fly sina problem, en del för att få någon form 

av acceptans från sitt umgänge, medan andra gör det för spänningens skull eller helt enkelt för 

att vinna pengar. Den publicitet som hasardspel får nuförtiden, samt teknologin som ökar 

tillängligheten, är också faktorer om kan väcka intresset för spelande. För att individen ska 

kunna komma ut ur ett spelberoende krävs det däremot mer än bara behovet att sluta. Stöd 

från vänner och familj är av hjälp då individen bestämt sig att komma ut ur sitt beroende. 

Däremot är det individens egen vilja och beslutsamhet att lämna spelberoendet bakom sig och 

leva ett liv som inte präglas av spelberoende som är den avgörande faktorn för att kunna leva 

ett liv fritt från spelmissbruk.  

Titel: All in… men hjälp mig ut - en kvalitativ studie om vägen in och vägen ut ur ett 

spelberoende 

Författare: Elvin Isljami & Visar Dragaj 

Utbildningsprogram: Programmet för Sociologi och socialt utv. arbete, Högskolan i 

Halmstad 

Nyckelord: Spelberoende, spänning, online poker, beroende, konsekvenser, empowerment, 

konsumtionssamhället, globalisering, teknologi, behandling. 
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1. INLEDNING 

 

Beroende: ” …begär som har sådan styrka att det negativt påverkar individen psykiskt, socialt 

och ofta kroppsligt. Den centrala betydelsen avser droger, dvs. njutnings- och 

berusningsmedel, men beroende har kommit att utvidgas till andra områden, t.ex. sexberoende 

och sockerberoende (National encyklopedin). Beroende är alltså ett ord som generellt brukar 

kopplas till ord som narkotika, nikotin eller alkohol. Av denna anledning hamnar beroendet av 

spel, samt missbruket av dessa, ofta i skuggan av andra typer av beroenden. Vi ansåg det 

därför vara av värde att lägga fokus på detta tema och studera det utifrån en sociologisk 

vinkel. Idén om att göra ett arbete kring detta tema väcktes även utifrån egna erfarenheter, då 

vi vid ett antal tillfällen har fått bevittna spelmissbrukets makt över några av våra egna 

bekanta. Detta öppnade våra ögon för problemet på ett helt nytt sätt. Samtidigt har vi inom vår 

utbildning saknat denna typ av studieområde, men har på eget initiativ kunnat inrikta oss på 

forskning om narkotikamissbruk till en viss del. Trots att spelberoende är ett minst lika stort 

problemområde idag, är det dock fortfarande ett relativt outforskat ämne. Möjliga anledningar 

till detta kan vara att spel är legalt, vilket gör att det varken anses som ovanligt eller 

avvikande. Spelautomater och blackjackbord är något som idag präglar de flesta nattklubbar, 

barer och diskotek och vi kan inte öppna en tidning, titta på en tv-kanal eller surfa på internet 

utan att stöta på en mängd reklam för spel. Av den anledningen är det svårt, om inte omöjligt, 

att kunna se faror med spelande som något allvarligt. Då narkotikans och alkoholens baksidor 

är något de flesta idag känner till och aktar sig för, är spelande ett nöje som inte behöver 

drickas, rökas eller ”snortas” för att leda till beroende. Man kan inte riktigt peka ut var faran 

ligger, vilket är ytterligare en faktor som minskar bilden av fara och som kan resultera i att 

fler hamnar i ett spelberoende.  

    Spelindustrin är en av statens största inkomstkällor som årligen drar in ca 36 miljarder 

kronor (www.speletsbaksida.se). Mer än 85 % av den svenska befolkningen spelar någon typ 

av spel åtminstone en gång om året. För de flesta är detta ett nöje men samtidigt en ingång i 

spelindustrins tjänster (Edström 2008:7). Naturligtvis är det inte meningen att vi ska bli 

avskräckta från att spela. Tvärtom exponeras vi ständigt för bl a reklam som uppmuntrar till 

spel och som i många fall även menar att man genom att spela bidrar till bra saker såsom ett 

ekonomiskt stöd till idrott etc. Samtidigt som vi uppmuntras till att spela och att inte se spel 

som en fara utan ett nöje som kan göra gott, förväntas individen själv kunna ta ansvar för sitt 

http://www.speletsbaksida.se/
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spelande och vara kapabel till att kontrollera sitt spelande. Frågan är dock om alla är kapabla 

till denna typ av kontroll och vad som händer med dem som förlorat kontrollen och blivit 

spelberoende? 

    De aspekter kring spelberoendet som vi ansåg vara av störst intresse för oss, var varför 

individen överhuvudtaget börjar spela och vad det är som gör att denne eventuellt hamnar i ett 

spelberoende. Vi fann det även intressant att undersöka individens väg ut ur spelberoendet, 

vilka hjälpmedel det finns för detta och vad som krävs av individen själv för att kunna ta sig 

ut ur sitt beroende.  

 

2. SYFTE 

 

Vårt syfte är att undersöka spelberoende utifrån ett sociologiskt perspektiv, samt förstå 

individens väg in i spelmissbruket och de omständigheter som ger individen viljan och 

styrkan att gå ur spelmissbruket. 

Att undersöka ett problem utifrån ett sociologiskt perspektiv innebär att försöka förstå 

problemet som ett resultat av olika samhälleliga faktorer, såsom exempelvis kulturella 

strukturer, sociala identiteter, grupprelationer- och processer. 

 

2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

1. Vad får individen att börja spela? 

2. Vad får individen att fortsätta spela/hamna i missbruk? 

3. Vilka faktorer i individens liv har varit av betydelse för att lämna spelandet bakom sig? 

 

 

 

3. DEFINITIONER AV BEGREPP 

 

Nedan definierar vi några centrala begrepp som ofta används vid diskussioner om 

spelberoende eller spelproblematiken. Detta bidrar förhoppningsvis till att läsaren lättare 

förstår sammanhanget när dessa begrepp senare under arbetet kommer till användning.  
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3.1 Vad är spel? 

 

Ordet spel används i en rad olika sammanhang och är en sammanfattning för alla sorters spel, 

allt från familje- och dataspel till bingo- och lottospel. Penningspel och hasardspel är ord som 

sammanfattar de spelformer där pengar används som insats. Inom denna speltyp hittar vi spel 

som bingolotto, spel på hästar, kasinospel, spelautomater, vadslagning om olika sporter och 

en rad olika spel om pengar på internet (Nilsson 2002:24). Nilsson (2002) menar vidare att 

dessa definitioner av spel är ytlig och i verkligheten mer komplex eftersom spel har olika 

betydelser beroende på miljön den utspelar sig i. Kulturella och sociala faktorer är viktiga att 

ta hänsyn till när man ska förstå ett samhälles uppfattning av spel. 

 

Nilsson (2002) presenterar fem kriterier som kännetecknar penningspel: 

1. Minst två personer involverade i aktiviteten (en kan vara en organisation). 2. Man satsar 

pengar eller något annat föremål som man enats om är värt någonting, på en händelse som ska 

äga rum. 3. Utgången av händelsen är oviss och styrs av slumpen 4. Den satsning man gjort är 

oåterkallelig, dvs. om man inte vinner så förlorar man insatsen. 5. Allt deltagande är frivilligt 

(Nilsson 2002:25). 

 

 

 

3.2 Spelberoende  

 

Spel om pengar är för de allra flesta ett spännande och roligt sätt att fördriva tiden. För andra 

blir detta spel en del av vardagen med en rad negativa konsekvenser för dem själva, deras nära 

och kära och kanske även samhället. Dessa individer är de vi idag kallar för ”spelberoende” 

(Nilsson 2002:37). 

”Spelberoende används i Sverige i minst två bemärkelser. Dels för att åskådliggöra och berätta om 

ett komplext individ- och samhällsproblem. Dels för att försöka och diagnostisera de personer som 

har mest allvariga problem med spel och de negativa psykologiska, sociala och ekonomiska 

konsekvenser de upplever pga. sitt spelande”(Nilsson 2002:39). 
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Enligt Folkhälsoinstitutet, innebär spelberoende att inte kunna kontrollera sitt spelande och att 

spelandet har lett till allvarliga negativa konsekvenser. Spelberoende, enligt dem, har många 

likheter med andra missbruk, såsom alkohol- och narkotikamissbruk. Vid spelande reagerar 

hjärnans belöningssystem på liknande sätt som när man dricker alkohol, vilket gör att 

spelandet kan även leda till negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser. 

   Trots att spelberoende idag är ett relativt dolt problem, är det ett växande problem som mer 

och mer uppmärksammas av samhället. På detta sätt blir vi individer också medvetna om 

spelberoende som ett samhälleligt problem.  

 

3.3 Beroendebegreppet 

 

Ove Svensson (2005) förklarar i sin bok ”Ungdomars spel om pengar”, att beroendebegreppet 

inom spelforskningen används som ett grundläggande begrepp för att förklara spelproblem. 

Begreppet används även för att förklara överdriven konsumtion av alkohol och narkotika, 

överdrivet spelande om pengar etc. Beroendebegreppet kan i andra sammanhang förklaras 

som ett resultat av biologiska mekanismer som tenderar att förstärka vissa beteenden eller 

handlingar. I detta fall menar dock Svensson att beroendet uppfattas som en följd av inlärning, 

förstärkning och upprepande av vissa handlingar. Med andra ord läggs fokus i denna 

förklaringsmodell på sociala aspekter före de biologiska. Svensson menar vidare att begrepp 

som spelproblem, spelberoende och överdrivet spelande är sociala konstruktioner som avviker 

från det som anses vara normalt (Svensson 2005:92f). 

 

 

3.4 Spelaren 

 

Att definiera en spelmissbrukare är inte lätt.  Av den anledningen bestämde vi i ett tidigt 

stadium att inte själva försöka definiera en ”spelmissbrukare” utifrån egna antaganden och 

åsikter eller den generella bilden av en ”missbrukare”. Istället utgick vi från den litteratur vi 

valt att använda som stöd för detta arbete och även lät våra intervjupersoner beskriva vad en 

spelmissbrukare är enligt dem själva och var gränsen till spelmissbruk går.   
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   Edström (2008:21ff), valde att i sin bok Spelfällan använda sig av Robert Custers idé om att 

det finns sex olika typer av spelare. Robert Custer, amerikansk psykiater och en av 

pionjärerna inom forskningen kring spelberoende, delade upp spelarna i följande kategorier:    

 

1. Professionella spelare: 

Spel, för dessa spelare, är ett arbete och spelaren känner inte mycket nöje av att spela. 

Kännetecknande för denna grupp är tålamod och kall beräkning. Dessa spelare brukar man 

inom massmedia benämna som ”pokerproffs” och mycket av mediernas fokus brukar ligga på 

de personer som vunnit miljoner på pokerspel.  

 

2. Kriminella spelare:  

Dessa spelare ligger på samma plan som professionella spelare, men skillnaden ligger i att 

dessa spelare ägnar sig åt illegala spel. Spelandet förblir dock en livsstil. 

 

 

3. Tillfälliga sociala spelare: 

Dessa spelare utgör den största gruppen. Dessa spelare ser spelandet som ett tidsfördriv och 

en spänningsfaktor. Vinna eller förlora är inte av stor vikt, och de kan lätt lämna spelandet när 

de vill. 

 

4. Seriösa sociala spelare:  

Spelaren återkommer till spelet regelbundet, dock med en förutbestämd summa pengar. De 

satsar bara så mycket som de har råd med och utan att det ska utgöra ett hinder för deras andra 

aktiviteter.  

 

5. Sociala flyktspelare: 

Denna typ av beteende brukar klassas som riskfyllt beteende och går helt enkelt ut på att 

spelaren spelar för att dämpa andra känslor, såsom oro, ilska eller frustrationer. De kan 

befinna sig i en riskzon för att spela i överdrift, men håller spelandet inom rimliga gränser.  

 

 

6. Patologiska spelare: 
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Till denna grupp tillhör de spelare som har utvecklat ett spelberoende och som spelar 

tvångsmässigt. Dessa spelar för att de måste, då de lider av ett tvångsmässigt spelbegär och 

det är denna grupp som behöver hjälp för att kunna sluta spela.  

(Edström 2008:21ff) 

 

 

Ove Svensson (2005:220) utgick från en annan kategoriindelning då han använde sig av 

följande två termer: 

1. Action gamblers: spelare som söker spänning i själva spelet. 

2. Escape gamblers: spelare som använder spelsituationen som ett sätt att fly från andra 

problem som de upplever under vardagen.  

 

Svensson menar också att: ”ungdomar kan likt ´action gamblers´ i början av spelkarriären 

spela för att de söker spänning, medan spelandet senare under karriären kan bli ett sätt att likt 

´escape artists´ fly undan de problem som spelandet ger upphov till”(Svensson:2005, s. 220). 

 

 

4. BAKGRUND 

 

Människans natur är av sådant slag att hon gärna tar risker och tänjer på gränser. 

Arkeologiska fynd har visat att spelandets historia är ungefär lika gammalt som 

mänsklighetens historia och att en del moderna spel, t.ex. spel med tärningar egentligen är 

tusentals år gamla (Nilsson 2002:16f). Detta har forskare upptäckt genom gravfynden av 

tärningar tillverkade av lera man hittat vid utgrävningar. Den hinduistiska skriften Rigveda, 

som skrevs ca.1500 före Kristus, berättar om tärningsspel och dess negativa konsekvenser. 

Tärningsspelaren beskrivs som ångestfylld och förtvivlad när han upptäckt att han spelat bort 

allt. Då människans natur än idag är likadan, väcks samma känslor vid förlust i vår tid också. 

 

 

4.1 Tidigare forskning 

 

Enligt riksdagens källor har det inte gjorts någon vetenskaplig forskning kring spelmissbruk 

och spelvanor på ca tio år (Riksdagens hemsida). Enligt undersökningen som gjordes då hade 
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ca 2 % av befolkningen i åldrarna 15–74 år ett spelmissbruk och ytterligare ca 7,8 % riskabla 

spelvanor, vilket motsvarar ca 128 000 spelmissbrukare som inte bara hade svårt att 

kontrollera sitt spelande utan där spelandet även hade allvarliga följder.  Av dessa kunde cirka 

38 000 klassas som spelberoende. 

 

Under 2004 såg situationen annorlunda ut. I samband med utökningen av olika typer spel, 

samt tillgången till dessa, hade antalet spelberoende ökat avsevärt. Cirka 125 000 av alla 

svenskar var i någon mån spelberoende. Under år 2004 spelades det för 36 miljarder kronor i 

Sverige. I denna statistiska undersökning räknade man dock inte med de spel som sker via 

Internet, samt den illegala spelverksamheten, vilket innebär att det egentliga antalet 

spelberoende är högre än beräknat (Spelberoende.se).  

Enligt en rapport om spelmissbruk har antalet spelmissbrukare ökat drastiskt just i samband 

med ökningen av antalet spel (rapport 1). Under 2007 omsatte den svenska spelmarknaden 

38,6 miljarder kronor. Antalet spelmissbrukare uppskattades under 2008 vara ca 180 000 st. 

Dessa siffror indikerar att vi i dagens Sverige har ett samhällsproblem som snabbt kan komma 

att ytterligare öka tack vare det allt bredare utbudet och den ökade tillgängligheten av olika 

spelformer.  

Den svenska spelforskningen är till största del finansierad av Statens folkhälsoinstitut. Något 

sammanhållande akademiskt organ för forskning om spel och spelproblem finns inte. Såhär 

har forskningen kring spelberoende utvecklats sedan 1997 enligt Folkhälsoinstitutet:  

1997/98 genomfördes för första gången en kvantitativ befolkningsundersökning över 

spelberoendets omfattning (se Spel och spelberoende i Sverige under relaterade länkar).  

Under åren 1999-2001 genomfördes uppföljningsintervjuer inom ramen för 

befolkningsundersökningen.  

2001-2004 genomfördes en studie om kasinoverksamhetens påverkan i Malmö, Sundsvall, 

Karlstad (se Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö och Två studier om spel och spelproblem 

under relaterade länkar).  

Sedan 2004 speglas svenskarnas spelvanor inom ramen för de Nationella folkhälsoenkäterna 

(se relaterade länkar).  

http://www.spelberoende.se/fakta.html
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2006 genomförde SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, 

Stockholms universitet) en studie om nätpokerspelandet i Sverige (se relaterade länkar).   

2008 påbörjas den andra stora nationella befolkningsstudien över omfattningen av 

spelproblem och identifierbara riskfaktorer, SWELOGS (Swedish Longitudinal Gambling 

Study).   

Etnografiska studier om spelautomater och kasinoverksamhetens påverkan.  

Antropologiska studier om spelreklamens påverkan. 

 Behandlingsstudier genomförda inom ramen för öppenvården i Stockholm för vuxna och för 

öppenvården unga (Folkhälsoinstitutet). 

 

4.2 Biologiska förklaringar till spelberoende 

 

”Hjärnans belöningssystem är viktigt för individens och släktets överlevnad. Det gör att vi 

gillar att äta, dricka och ha sex. Men beroendeframkallande droger och aktiviteter kan 

omprogrammera hjärnan och leda till beroendesjukdom istället” (Olson 2007:179). 

Detta belöningssystem är konstruerat på så sätt att vi människor blir beroende av de 

nödvändiga vardagliga aktiviteterna som t.ex. att äta, sova, dricka osv. Vi tröttnar i regel inte 

på dessa aktiviteter men däremot kan störningar förekomma i form av tvångsmässigt och 

missbrukande beteende. (Olson 2007:179). 

   Beroendeframkallande droger och aktiviteter påverkar belöningssystemet på samma vis som 

de nödvändiga aktiviteterna. Man lär sig njuta av aktiviteten och minnet av denna njutning 

stannar kvar i minnet livet ut. Dessa beroendeframkallande aktiviteter eller droger är mer 

potenta än de naturliga och leder till att hjärnan omprogrammeras och föredrar de 

beroendeframkallande aktiviteterna. Spelmissbruk är, enligt Olson det mest uppenbara 

beteendemissbruket och utgör en specifik klinisk diagnos. Detta beteendemissbruk uppstår 

inte omedelbart utan snarare stegvis. Man blir exempelvis inte beroende av spel om pengar 

efter att ha varit på casino en gång utan beroendet växer stegvis. Detta beror även på genetiska 

förtecken och kan variera från individ till individ om risken att hamna i ett beroende är mindre 

eller större(Olson 2007:180) 
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Spelberoende liknar på många sätt drogberoende. Olson pekar på en del symptom som visar 

att spel- och drogberoende egentligen inte skiljer sig mycket ifrån varandra. 

 

En person som är spelberoende: 

1. Tänker bara på nästa spel, åsidosätter allt annat. 2. Känner starkt sug(begär) att spela igen. 

2. Utvecklar tolerans(behöver allt högre ”dos” av spel). 3. Blir ”hög” av spelandet. 4. Får 

abstinenssymptom om de hindras spela. 5. Riskerar plötsligt återfall även efter flera års 

speluppehåll. 

(Olson 2007:186) 

 

Genetiska och miljöbetingade faktorer är två huvudkomponenter för utvecklingen av 

spelberoende. Man föds inte med ett sådant beroende utan det är något man förvärvar under 

livets gång. Genetiska arv gör att vissa individer löper större risk än andra att hamna i ett 

beroende. För att ett spelberoende ska uppnås måste det givetvis finnas en miljö där 

möjligheterna till att spela för pengar finns.  

   Vi har valt att nämna den biologiska faktorns betydelse för spelberoendet, då vi anser den 

spela en viss roll i spelberoendets utveckling. Samtidigt ser vi inte denna förklaringsmodell 

vara den avgörande faktorn och därför väljer vi istället att se problemet ur ett rent sociologiskt 

perspektiv. 

 

 

 

5. TEORIER 

”För att spelandet och spelproblemen skall framstå som sociologiskt begripliga fenomen 

fodras att dessa kan relateras till sociologisk teoribildning” (Svensson 2005:93). För att kunna 

analysera vår empiri utifrån ett sociologiskt perspektiv, har vi valt att utgå från fem olika 

sociologiska teorier: spelandets olika faser, globalisering, konsumtionssamhället, socialisation 

och empowerment. Vi strävar efter att hitta ett sammanhang mellan vår empiri och de utvalda 

teorierna för att få en bättre förståelse av vilka sociologiska faktorer som kan motivera en 

person till att börja spela för pengar och hamna i ett spelberoende, men även vilka faktorer 

som kan vara avgörande för att personen ska kunna komma ut ur sitt beroende. I följande ska 

vi kort redovisa för varför vi har valt att utgå från dessa teorier och hur vi tror att dessa teorier 

hör ihop.  
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     Med globaliseringsteorin tror vi oss kunna få en djupare insikt i mediernas och teknologins 

roll i populariseringen av hasardspel. Utländska pokerturneringar och reklam för spel som 

sänds via TV lockar individen in i spelandet genom att framställa hasardspelet som ett sätt att 

vinna stora summor pengar, på kort tid och minimal ansträngning. Internet har möjliggjort 

spelande som kan ske varsomhelst och närsomhelst, dvs. det räcker med att man har ett 

bankkonto och kan logga in på en internetspelsida för att man ska kunna spela hasardspel med 

andra människor från andra länder.  

   Att under en kort tid kunna vinna en stor summa pengar utan någon vidare ansträngning är, 

som vi precis påpekade, en faktor som kan locka individen till att börja spela hasardspel. 

Denna faktor kan även ses i förhållande till Baumans teori om konsumtionssamhället, då en 

spelberoende person strävar efter att omedelbart tillfredsställa sitt spelbehov, på samma sätt 

som en konsument strävar efter en snabb, tillfällig tillfredställelse genom att konsumera.      

   Hasardspel är dock trots allt ändå ett nöje och något man kan göra med familjen eller 

umgänget, exempelvis spela bingo eller tippa på fotbollsmatcher. På så sätt tror vi att 

socialisation också kan vara en väg in i spelandet för individen.  

   Samtidigt är det även viktigt för oss att förstå vad det är som gör att spelberoende personer 

till slut inser sitt beroende och vad som krävs för att de ska kunna bli av med det. Då vi tror 

att personlig styrka och stöd från andra är några av faktorer som kan vara avgörande för om 

personen klarar av att ta sig ur sitt spelberoende, har vi valt att använda oss av empowerment 

som teori, då den hjälper oss förstå hur den spelberoende hittar den styrka som krävs för att 

bli av med sitt beroende.  

   Vi har även valt att redogöra för de sex faser som Custer (1985) presenterar i sin bok ”When 

luck runs out” för att visa den process som individerna går genom, från spelandets början, in i 

beroendet och vägen ut ur detta. Vi är fullt medvetna om att dessa faser inte utgör en 

sociologisk teori i sig, utan de istället är konstruerade utifrån ett psykologiskt perspektiv. Vi 

har dock ändå bestämt oss för att ha med dessa faser i teoriavsnittet av följande anledningar: 

1. Vi anser denna modell vara till hands, för att kunna definiera var i sitt beroende våra 

intervjupersoner befinner sig för tillfället, och vad som krävs för att de ska ta sig till de olika 

faserna. 2. Då vi med hjälp av andra teorier, har väg in i spelet kommer dessa faser att visa på 

spelarens väg in i spelberoendet, vilket är något vi inte tror skulle kunna åstadkommas med 

andra sociologiska teorier. 3. Precis som i fallet med de tre första faserna, vill vi genom de tre 

sista faserna hjälpa läsaren förstå var i beroendet individerna befinner sig. Utöver detta ska 

dessa tre faser även fungera som stöd åt empowement-teorin, då vi istället för att endast kunna 
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förklara hur empowerment fungerar i praktiken, även kommer att använda dessa tre faser  för 

att hjälpa läsaren förstå hur detta sker stegvis. 

 

  

5.1 Mikro & Makro – problemet sett i olika nivåer 

 

För att läsaren lättare ska kunna förstå de olika teorierna, samt på vilken nivå dessa är 

sammanbundna med individen, dvs. våra intervjupersoner, ska vi här kort klargöra för två 

olika sätt att se problemet utifrån – makro & mikronivå. Makronivån (el. makrosociologi) 

beskrivs som ”studiet av stora grupper, organisationer och sociala system”. Mikronivån 

beskrivs samtidigt som motsatsen, dvs. som ”studiet av mänskligt beteende i konkreta former 

av samspel” (Giddens, 2003:560f). Med andra ord, beskriver makronivån samhällsproblemet 

sett utifrån ett större perspektiv, där problemet fokuseras på människor i form av en grupp. 

Ser man problemet utifrån ett mikroperspektiv, innebär det att fokusen ligger på människan 

som en individ, vars egna handlingar vara orsaken till problemet eller lösningen till detta.  

Adapterar vi dessa två synsätt till vårt problemområde, dvs. spelmissbruket, och de teorier vi 

valt att utgå ifrån, kan vi se en tydlig urskiljning mellan dessa, då mikronivån är dominant i 

vissa och makronivån präglar andra. När det gäller faserna, där vi beskriver hur spelaren 

kommer in i sitt beroende och vad som krävs av denne för att ta sig ut, ser vi på detta utifrån 

individens egna upplevelser. Att utgå från en mikronivå ansåg vi vara nödvändigt för att 

läsaren lättare kan förstå individens egen kamp mot beroendet, samt kunna relatera till denna 

på ett djupare sätt. Makronivån kopplar vi samman med socialisationen, 

konsumtionssamhället samt globaliseringen, då dessa teorier utgör en funktion som påverkar 

människor i form av en större grupp. Empowerment-teorin kan ses utifrån en skiftning mellan 

mikro- och makronivån då fokusen ligger på både individens egna väg ut ur problemet dock 

med  stöd av andra människor i grupp runtomkring eller institutioner etc.  

 

 

5.2 Spelandets olika faser 

Tidigare klargjorde vi skillnaderna mellan olika typer av spelare och vad som karakteriserar 

dessa, utifrån Custers (1985) definitioner. På samma sätt väljer Edström (2008) att dela upp 

spelandets faser, återigen utifrån Custers modell för patologiskt spelande. Vi anser denna 

modell vara till hands, för att kunna definiera var i sitt beroende våra intervjupersoner 
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befinner sig för tillfället, och vad som krävs för att de ska ta sig till de olika faserna. Samtidigt 

är dessa faser en tydlig beskrivning av hur en spelare färdas in i sitt spelberoende och vad 

spelaren går genom, samt vad som krävs av spelaren för att kunna ta sig ut ur sitt beroende.  

 

 

5.2.1 Vinstfasen 

Hur lång tid det tar att utveckla ett spelberoende är individuellt. Men, alla spelare har en sak 

gemensamt och det är att spelandet i början känns spännande och man ser endans spelet som 

en chans att vinna. Spelandet fyller en social funktion och känns bra då man fylls av en känsla 

av förväntan, optimism och spänning. Storleken på vinsten är inte viktig, bara så länge man 

vinner.  

 

 

5.2.2 Förlustfasen 

Här börjar det bli svårare att sluta spela. Spelaren börjar spela i smyg och humöret börjar 

påverkas på ett dåligt sätt, då spelaren blir lättare irriterad. En känsla av skam börjar komma 

in, och spelaren börjar därför isolera sig mer och mer från sin omgivning, vilket resulterar i att 

spelaren börjar spela ensam och fokusera på spelandet mer och mer. Detta leder till att 

fritidsysselsättningarna försvinner, spelet blir den primära sysselsättningen och förlusterna 

ökar. Spelarens motiv till spelande börjar övergå till att spela för att vinna tillbaka förlorade 

pengar. Detta är en dominerande punkt på vägen in i spelmissbruket. Lönen och de pengar 

man eventuellt sparat går på spel. Spelaren är dock fortfarande i tron att hur spelet går är upp 

till honom och att ifall han fokuserar mer på spelet och lugnar ner sig, kommer han att kunna 

vinna igen. Detta gör spelaren trots att han/hon redan är medveten om att spelet har 

förvandlats till ett problem, ett beroende. Även spelarens umgänge och sociala nätverk i stort, 

begränsas till personer som man spelar med för tillfället. Detta är något som senare kommer 

att ta lång tid att bygga upp igen. Känslan av oro och irritation blir allt dominerande och 

rädslan för att bli upptäckt ökar. För att kunna få ordning på sin ekonomi igen brukar denna 

typ av spelare söka sig till brottslighet.  
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5.2.3 Desperationsfasen 

Insatserna och skulderna har nu blivit större. Spelaren har förlorat anseendet och fokus ligger 

nu på att jaga efter pengar för att kunna fortsätta spela. Spelaren inser att han är orsaken till 

sina problem, och all isolering leder till ensamhet och fysiska och psykiska svårigheter. 

Skilsmässor brukar ofta bli resultatet av isolering från familjen, samt det svek och lögner som 

spelandet har lett till. Många spelare i denna fas börjar känna en viss hopplöshet att 

självmordstankar är vanliga. Känslan av självömkan tar över och leda till att spelaren tröstar 

sig med alkohol och/eller droger.  

 

 

5.2.4 Kritiska fasen 

Det är här som vägen tillbaka börjar. Först och främst måste spelaren själv erkänna att 

han/hon måste sluta spela och att han inte klarar av att ta sig ut på egen hand. Spelaren måste 

ta ansvar för sina handlingar och detta väcker både en känsla av utmaning och samtidigt även 

känsla av oro och rädsla av att han/hon kanske inte klarar av det. Att bygga upp de sociala 

nätverk man förlorat och få en balans på ekonomin igen är några av utmaningarna. När 

spelaren börjar se sitt liv ur ett verklighetsperspektiv börjar han tänka klarare och har lättare 

att fatta beslut. Många klarar av att börja återgå till jobb, skola och liknande. Risken för 

återfall är däremot fortfarande stark. 

 

5.2.5 Uppbyggnadsfasen 

Det är inom denna fas som livsförändringen börjar visa sig. Spelaren börja tänka på ett mer 

logiskt och realistiskt sätt och spelaren försöker lösa de problem som han befinner sig i. Både 

ekonomin och de relationer som förstörts under spelmissbrukets gång ska byggas upp igen. 

Spelarens beteende börjar förändras positivt också, då han framstår som mer tålamodig och 

mindre irriterad. Motgångarna finns dock kvar, och kan kännas oöverstigliga.  

 

 

 

5.2.6 Växtfasen 

Här gäller det för spelaren att förstå att trots att han befinner sig i ett stadium av lugn och 

känsla av att ha kommit över sitt beroende, är faran fortfarande inte över. Han ska alltså hålla 

sig medveten om risken för återfall. Samtidigt ska spelaren upptäcka att det finns annat i livet 
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än spel och andra människor än de man träffar på vid pokerbord och liknande. Det är också 

viktigt att spelaren känner en viss belåtenhet och stolthet över hans förmåga och ta sig till 

denna fas och inse hur skönt det spelfria livet är.  

 

 

5.3 Empowerment 

Empowerment-teorin, som vi definierar här nedan, ansåg vi kunna adapteras till temat 

spelberoende, eftersom de som befinner sig i ett spelberoende behöver hjälp med att hitta 

styrkan att ta sig ut, vare sig styrkan kommer inifrån eller utifrån andra. Denna teori handlar 

om att bygga upp de personer som på ett eller annat sätt befinner sig i en situation som präglas 

av en känsla av svaghet, vilket är något som många utav våra intervjupersoner har befunnit 

sig i och något som vissa fortfarande befinner sig i.  

 

Inom socialt arbete används ”empowerment” till att bygga upp strategier som leder till att 

utsatta grupper ges ett avgörande inflytande i arbetet att stärka deras egna positioner i 

samhället (Forsberg & Starrin 1997:5). Precis som termen låter, innebär empowerment att ge 

styrka åt något eller någon som saknar det. Begreppet tillämpas ofta då uppmärksamheten 

riktas mot sådant som påverkar jämställdhet mellan kön och etnicitet, där den ena parten 

underminerar den andra och där den andra parten behöver göras starkare (Svensson:2008, s. 

31). ”En viktig aspekt av empowerment är att man aktivt tar kommandot enskilt eller 

kollektivt. Man väntar således inte tills någon ´ger tillstånd´ utan man tillkämpar sig ´makten´. 

Empowerment innefattar således en maktaspekt(Forsberg & Starrin 1997:12). Målet är att 

skapa aktiviteter som är inriktade mot att öka människans kontroll över sitt liv och strävandet 

kan därför innefatta dels en utveckling i sättet människan tänker om sig själv(ex. att känna sig 

mer värdefull och att ha en förmåga att fullfölja en handling) och dels en uppmärksamhet mot 

samhällets struktur och medvetenheten om att denna struktur kan förändras. Makt, kontroll, 

självtillit och stolthet är några av de centrala komponenterna inom empowerment (Forsberg & 

Starrin 1997:13ff). Empowerment - tankemodellen skiljer sig avsevärt från det paternalistiska 

tänkandet. Den paternalistiska tankemodellen går i stort sett ut på över- och underordning, där 

människan antas inte själva kunna avgöra vad som är bäst för dem, utan behöver styras av en 

”expert”(Forsberg & Starrin 1997:14). Paternalistiskt tänkande kan även hittas inom de sätt 

man arbetar för folkhälsan. Paternalistiska tankesättet går ut på att man ska fokusera på 

preventition, där man stoppar saker från att hända eller hindrar något från att fortsätta ske. 
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”Prevention innebär ett stoppande, borttagande eller förhindrande av någonting som uppfattas 

som negativt t.ex. sjukdom eller en ovana” (Forsberg & Starrin 1997:22). 

Empowermenttänkandet motsätter sig detta sätt att tänka, trots att även 

empowermentstrategier också kan vara preventiva och syfta till att förebygga uppkomsten av 

sociala och hälsomässiga problem. Empowerment sättet att förebygga handlar dock mer om 

att samarbeta med den som befinner sig i en problemsituation och hjälpa den hjälpsökande att 

hitta självkontroll och öka sina förmågor, istället för att sätta förbud (Forsberg & Starrin 

1997:23). 

 

 

5.4 Socialisation 

När vi idag talar om socialisation, sammanbinder vi det oftast med de människor vi umgås 

med, träffar ofta och spenderar vår tid med. Vi tror att denna teori kommer att passa bra inom 

vårt tema eftersom vi människor påverkas av de vi har i vår närhet. Av den anledningen är det 

viktigt för oss att undersöka om socialisationen påverkar individen när det gäller vägen in i 

sitt spelande och på vilket sätt. Det man inte direkt tänker på är att vi sedan barndomen har 

socialiserat. ”Varje individ föds in i en objektiv social struktur, inom vilken han möter de 

signifikanta andra som övervakar hans socialisation”(Berger & Luckmann 2003:155). Man 

brukar skilja mellan en primär och sekundär socialisation. Så fort ett barn kommer upp till en 

viss ålder börjar han/hon internalisera, först och främst med dem som står en närmast, dvs. 

föräldrarna. Då föräldrarna är de som uppfostrar barnet blir de den primära källan till svaret 

på ”vem är jag” frågan. Föräldrarnas beteende, moral, regler och roller externaliseras här och 

tas senare upp av barnet, som samtidigt tar in (internaliserar) detta och gör det till sitt eget.  

Detta är alltså det som kallas för ”primär socialisation”. Genom att identifiera sig med sina 

föräldrar, är barnet även kapabel att identifiera sig med sig själv, dvs. skapa en tillräckligt 

stark identitet för att kalla sin egen (Berger & Luckmann 2003:154f). Barnet ser alltså världen 

utifrån sina föräldrars ögon samtidigt som han/hon tar upp de normer och värderingar som 

sätts utav föräldrarna.  

   Svensson (2005) menar att när ungdomen har familjen som socialisationsmiljö, sker 

exempelvis spel under övervakning och vuxenkontroll av föräldrarna. På så sätt är ungdomen 

begränsad när det gäller spel. Svensson menar vidare att umgänget inom familjen och 

umgänget med kamraterna är de första och de viktigaste socialisationsmiljöerna av specifika 

spelmönster (Svensson 2005:224).   
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Socialisationen är dock aldrig avslutad, utan pågår i olika faser. Senare när ungdomen 

kommer upp i en viss ålder skapar den även en vänskapskrets och får del av en ”sekundär 

socialisation” där han/hon påverkas även från annat håll än bara de närmaste personerna i 

hans/hennes liv (Berger&Luckmann 2003:162ff). Här menar Svensson (2005) att ungdomen 

utvecklar sitt spelmönster när han/hon befinner sig på vuxenarenor som pubar, restauranger 

och pizzerior, där spel erbjuds. Han menar vidare att ungdomarna ökar sitt spelande ungefär 

samtidigt som spelandet med föräldrarna avtar. Spelformerna brukar enligt Svensson också 

övergå till andra spelformer när socialisationsmiljön byts. Med det menar han då att om 

ungdomen har spelat lotto hemma med familjen, händer det många gånger att ungdomen 

övergår till spel på spelmaskiner eller kortspel när han har kamraterna som socialisationsmiljö 

Svensson 2005:227). 

  

 

5.5 Globalisering 

Globaliseringen av media och teknologi har spelat en stor roll i populariseringen av 

hasardspel under de senaste åren. ”Marknadsförningen av vissa spelformer i TV har bidragit 

till spelandets popularitet, och allt fler spelformer har lanserats med hjälp av media, samtidigt 

har gränsen mellan spel och underhållning suddats ut” (Svensson 2005:107).  Exempelvis 

sänds amerikanska pokerturneringar allt oftare på svenska tv-kanaler och detsamma gäller 

reklam för spelföretag som, trots sin etablering i Sverige, styrs och härstammar från andra 

länder. Att kunna se på turneringar, där under en kort tid stora summor pengar kan vinnas 

med minimal ansträngning, i samband med att individen ständigt exponeras för spelreklam 

som endast visar på fördelarna med spel, är något som vi tror kan leda till att många individer 

inspireras till att pröva på hasardspelande. Lalander menade att ingen kultur idag, inom den 

globaliserade världen, är fri från influenser från andra kulturer. Vidare menade han att vissa 

oönskade influenser är svårare att förhindra då medievärlden är på väg in i en allt mer 

liberaliserad marknad. (Lalander 2001:23). Nya spelformer tillkommer i allt snabbare takt och 

den nu lättillgängliga datatekniken erbjuder nya möjligheter till spel. ”Därmed har hemmet för 

många kommit att bli en spelplats jämte andra” (Svensson 2005:107ff). Datatekniken har i 

princip raderat de nationella gränserna som funnits tidigare inom hasardspel på ett sådant sätt 

att alla människor med tillgång till internet och ett bankkonto kan logga in på en spelsida och 

spela poker med människor från andra länder. Detta sätt att spela på innebär att man kan spela 

när man vill, var man vill(då man kan spela hemma eller var det än finns en 
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internetuppkoppling) och hur länge man än vill, tills bankkontot töms. Vi tror att denna typ av 

tillänglighet i samband med publiciteten kan göra hasardspelet mer lockande för individen. 

Globaliseringen av media och teknik kan på så sätt rekrytera nya spelare och leda till att fler 

blir spelberoende.  

    Vi tror oss därför kunna förstå våra intervjupersoners väg in till spelet utifrån de 

möjligheter globaliseringen av media och teknologi har tillfört. Följande beskriver 

globaliseringens innebörd ytterligare.  

  Som termen antyder, har globalisering att göra med förhållanden som på något sätt berör 

hela världen. Vad gäller sociologin, handlar detta om att sociala nätverk, interaktioner, eller 

system korsas över hela jordklotet. Det kan röra sig om spridningen av produkter, som 

exempelvis Coca Cola, eller spridningen av nyheter från hela världen (Engdahl & 

Larsson:2006:327).  

      När man idag talar om globalisering syftar man alltså på de internationella länkar som 

finns mellan nationerna, världen över. ”Globalisering rör det faktum att vi i allt större 

utsträckning lever i en enda värld” (Giddens 2003:64). Dessa länkar utgör ett utbyte av inte 

endast ekonomiskt slag, utan även ett utbyte av bl.a. information, kommunikation och 

kulturer. Framsteg inom teknologin, som vi har kunnat bevittna de senaste decennierna, har 

bidragit till den explosion av informationsutbyte som vår värld är under idag. Vi har sett hur 

spridningen av information har ökat möjligheterna till kontakter mellan människor över hela 

jordklotet. Globaliseringen av massmedia gör att man kan förmedla nyheter, bilder och 

information till människors hem och på så sätt kopplar dem samman med yttervärlden 

(Giddens 2003:68).  

 

 

5.6 Konsumtionssamhället 

Att leva i ett konsumtionssamhälle innebär att söka tillfredsställelse genom konsumtion.  

Denna tillfredsställelse är dock ögonblicklig, och när vi en gång har konsumerat och uppnått 

det vi velat ha, får vi viljan att fortsätta konsumera för att känna tillfredställelse igen, precis 

som vi tror att en spelberoende person fortsätter att spela mer efter att ha vunnit en viss 

summa. Det är resan mot målet som är upplevelsen, inte själva målet i sig.  

   Bauman (1999) menar att vårt samhälle har utvecklats från ett ”samhälle av producenter”, 

där arbete belönades med hög status till ett ”samhälle av konsumenter”, där konsumtion 

belönas med hög status i samhället (Bauman1999:39). Trots att vårt nuvarande och 
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föregående samhälle alltid präglats av både producenter och konsumenter, har det nu skett en 

övergång där allt större fokus läggs på konsumtion. Bauman menar att denna förskjutning har 

fört med sig en del förändringar som även formar individens sociala identitet. Den 

disciplinering som stod för utvecklingen av producenter fungerar inte för konsumenterna. 

Bauman (1999) menar också att konsumtionsmarknaden förlitar sig på att dess konsumenters 

begär alltid kommer att finnas där då de själva vill bli förförda av marknaden. Samtidigt 

hävdar Bauman att vi konsumenter tvingas att konsumera eftersom samhället har skolat oss på 

ett sådant sätt. Konsumenterna tvingas med andra ord att konsumera utan att veta om det. Att 

konsumera innebär ett sökande efter en identitet i samhället. Samtidigt finns även de som har 

begränsade möjligheter att ens påbörja sökandet efter denna identitet, dvs. de fattiga eller de 

arbetslösa. Dessa har begränsade möjligheter, då att de saknar medlen som krävs för att vara 

aktiva konsumenter i vårt konsumtionssamhälle. Bauman(1999) menar att fattigdom också 

innebär att möjligheten till det som samhället ser som ett ”lyckligt liv” minimeras. ”Detta 

framkallar förbittring och vrede, som utlöser våldshandlingar och självförakt eller 

bådadera”(Bauman 1999:60). Att i konsumtionssamhället inte ha de medel som krävs för att 

vara en aktiv konsument betyder alltså att man är en otillräcklig eller misslyckad konsument, 

vilket leder till att man degraderas i samhället.  

 

 

6. METOD 

I och med vårt val av tema tyckte vi att en kvalitativ forskningsmetod skulle ge oss en större 

insikt i frågan om spelberoende, då vi skulle få en chans att samtala och även träffa de 

personer vi intervjuar. Empirin kommer vi sedan att tolka utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, 

då vi söker att förstå våra intervjupersoners berättelser i förankring till de teorier vi har valt att 

utgå ifrån. 

 

 

 

6.1 Kvalitativa metoder & intervjuer 

Kvale (1997) menar att ett samtal är den främsta nyckeln till en persons liv, värld och 

upplevelser. Det är här som den kvalitativa forskningsintervjun blir central, enligt Kvale. 

Denna typ av intervju försöker förstå världen ur de intervjuades perspektiv och fungerar som 

ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne (Kvale 1997: 9). 
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Relationen i en kvalitativ intervju är av ett speciellt slag. Förutom att den är mer intim, bygger 

den även på att få ut den information man behöver av personer som blivit berörda av ämnet. 

Detta gör själva intervjun till en konst. Kvale menar även att den kvalitativa metoden är 

mycket intim, då den bygger på ett personligt möte mellan forskaren och informanten. Det 

gäller för intervjuaren att bygga upp en miljö där intervjupersonen känner sig tillräckligt 

trygg, för att lättare kunna berätta sina upplevelserm(Kvale 1997: 118). 

   Innan själva intervjuerna, hade vi en ytlig bild av spelmissbrukare. Detta är en självklarhet 

eftersom vi varken kände till dessa människor eller deras situationer. Denna bild kom att 

ändras under intervjuernas gång då vi kom in i intervjupersonernas livsvärld och förstod deras 

livsberättelser. Denna växling av syn anser vi är nödvändig för att man ska ”komma in” i 

livsberättelsen och på så sätt även förstå intervjupersonens situation.  

    Kvale (1997) menar att frågorna ska organiseras på ett sådant sätt att de passar 

intervjupersonens berättelse. När vi exempelvis skulle intervjua en person som har 

spelproblem, hade vi intervjufrågor som vi trodde skulle passa in i dennes berättelse. När vi 

sedan intervjuade en person som arbetade på ett behandlingshem, hade vi frågor som vi trodde 

skulle passa hans berättelse osv. Samtidigt byggde vi upp vår intervjuguide på ett sådant sätt 

att intervjun skulle likna ett samtal mer än en traditionell intervju. Detta gjorde vi för att 

intervjupersonen skulle ha lättare för att fritt berätta sina erfarenheter. Kvale menar även att 

forskningsintervjun är ett redskap där kunskapen utvecklas genom en dialog mellan två parter. 

Den är inte anonym och neutral som i kvantitativa forskningsmetoder. Samtidigt måste 

intervjuaren se till att hon/han inte hamnar i en terapeutisk situation som hon inte kan klara 

av. Intervjuaren måste även ha ett empatiskt bemötande av intervjupersonens beskrivningar av 

dennes livsvärld. Dessa intervjumetoder kan man också hitta i Philip Lalanders (2001) bok 

”Hela världen är din”. Lalander är medveten om det känsliga ämnet när han intervjuar 

narkotikamissbrukare och vet att tilliten lätt kan brista. Av den anledningen var han noggrann 

i sina val av ord och reducerade han bort ord som ”knarkare” och ”pundare” ur sin vokabulär. 

Samtidigt ville han även visa förståelse och sympati för de han intervjuade, för att 

informanten skulle känna sig trygg och fri att berätta sina erfarenheter. Detta sker dock inte 

endast genom ord utan även av kroppsliga och emotionella uttryck, gester och tonfall 

(Lalander 2001: 256). Lalander berättar: ”för att få någon att prata gäller det att visa 

intresse”(Lalander 2001: 259).  Vårt intresse för ämnet spelberoende gjorde att vi höll 

koncentrationen uppe och ville få ut så mycket som möjligt av intervjun. Detta ledde 

naturligtvis till att intervjupersonen hade större vilja att berätta om sina erfarenheter. Under 
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tiden var vi även medvetna om intervjupersonernas situation och vi var beredda på att de kan 

reagera på olika termer som ”spelmissbrukare” eller ”spelberoende”.  

   Vi lät intervjupersonerna i början av intervjun svara på generella frågor om spel och de fick 

också definiera vad som kännetecknar en person som är spelberoende. Det är inte förrän i 

mitten av intervjuns gång som vi ställde frågan: ”Anser du dig själv vara spelberoende?”. 

Detta gjorde vi efter att vi kände att informanten kände sig trygg och fri att besvara denna typ 

av frågor.  

 

 

6.2 Urval av intervjupersoner 

Istället för att fokusera på vanliga människors åsikter om spelberoende, ville vi istället 

förhålla oss till spelerfarna personer, d.v.s. personer som antingen har spelat själva, eller har 

arbetat inom områden som berör spelmissbruk och spelmissbrukare. Ett tredje alternativ 

skulle kunna vara personer som både varit spelberoende och sedan även professionellt arbetat 

inom områden som berör spelberoendeproblemet i Sverige.  

   För att hitta personer som spelade mycket, tog vi hjälp av personal i ett antal barer och 

klubbar där spelmaskiner och spelbord finns. Dessa rekommenderade och hjälpte oss komma i 

kontakt med de som eventuellt skulle kunna bli våra intervjupersoner, och vars livsberättelser 

vi senare skall analysera utifrån bestämda teorier. Efter att vi hade intervjuat dessa, bad vi 

dem rekommendera ytterligare någon som de tror hade passat för en intervju. Denna typ av 

intervju benämns som en ”livsvärldsintervju”, då personen berättar om sina egna 

livsupplevelser. Sammanlagt fick vi tag på tio intervjupersoner, varav nio av dessa var 

livsvärldsberättelser.  

   När vi via internet sökte efter organisationer som behandlar spelmissbrukare, var 

Kolmårdens behandlingshem den populäraste bland sökningarna och det ledande 

behandlingshemmet i Sverige som dessutom endast behandlar människor med spelproblem. 

Av den anledningen valde vi att kontakta dem och be en representant ställa upp på en 

”informantintervju”, som innebär att personen vi intervjuar berättar om hans erfarenheter 

kring de han behandlar, samt fakta som rör temat. Även frågorna skulle på så sätt skilja sig åt 

de frågor vi ställde de som var spelberoende. Istället ville vi av dem höra deras åsikter om de 

behandlingar som finns, möjligheterna till läkning, metoderna, vilka åldrar som söker sig dit 

etc. Genom att höra berättelser från de som är eller har varit spelberoende och även de som 
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behandlar dessa, skulle detta leda till en mer komplett bild av spelberoendet och allt det 

innebär.  

 

 

 

6.3 Presentation av intervjupersoner 

Vi kommer att nedan presentera de personer som vi har intervjuat så att läsaren får en bild av 

de personer vi har intervjuat. På så sätt blir det även lättare för läsaren att förstå 

sammanhanget under resultat kapitlet. Vi har bytt namn på våra intervjupersoner för att 

bevara deras anonymitet. Alla förutom Roger Thörn, heter något annat i verkligheten. 

 

Roger Thörn är föreståndare och ägare av Kolmårdens behandlingshem för spelberoende. 

Organisationen startades år 1989 och då behandlade man andra former av beroende också, 

som alkoholberoende. Efter ett tag bestämde han sig för att endast lägga fokus på människor 

som har spelproblem. Idag behandlar man 30 personer om året och medelåldern på dessa är 

cirka 30 år. Trots att Kolmårdens behandlingshem är privatägt, finansieras behandlingen av 

socialtjänsten i första hand och av kriminalvården. Efterfrågningarna för behandling är stora 

idag och många nekas vård eftersom kommunerna begränsar resurserna för denna typ av 

behandling för att spara pengar, enligt Roger. 

Toni är en 25 årig kille som kom till Sverige för 10 år sedan. Han är gift och har en dotter på 

ett år. Han arbetar på ett lager och stor del av fritiden går till spel. Han har vid flera tillfällen 

försökt sluta men har aldrig lyckats. Vi anser att Toni uppfyller de kriterier som kännetecknar 

en ”patologisk spelare” då han själv anser att spelandet har övertaget över honom och han inte 

har kontroll över sitt spelande. Enligt Ove Svenssons förklaringsmodell om spelare, skulle 

man även kunna klassificera Toni som ”action gambler” då han söker spänning i spelandet.   

Patrik 26 år, är studerande och har ett år kvar av sin utbildning. Han är idag spelfri och bor 

hemma med föräldrarna. På fritiden gillar han att umgås med vänner, styrketräna och spela 

fotboll. I sin tid som spelberoende, visade Patrik vid flera tillfällen att han inte hade kontroll 

över spelandet. Av den anledningen kategoriserar vi honom som ”patologisk spelare”, under 

tiden han var spelberoende. Han ses även som en social flyktspelare eftersom han använde sig 

av spelandet för att fly andra problem han hade i livet. Av samma anledning klassas han som 

”escape gambler” enligt Ove Svenssons förklaringsmodell. 
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Adam, 22 år, är pokerproffs och försörjer sig på pokerspel. Han har meriter som andraplats i 

poker-sm och spenderar periodvis 5 timmar om dagen, sju dagar i veckan på att spela poker. 

Fritiden ägnar han åt att umgås med vänner och spela golf. Adam uppfyller kriterierna för en 

”professionell spelare” då han ser sitt spelande som ett arbete. 

Jonas är 30 år gammal och har arbetat sen 10 år tillbaka som bartender. Han har spelat till och 

från i cirka 12 år och han anser själv att han varit spelberoende under större delen av denna 

tid. Han är sedan 1,5 år tillbaka spelfri. Eftersom Jonas berättade att han vid många tillfällen 

tappat kontrollen och förlorat mycket pengar, ses han som en ”patologisk spelare”, under sin 

tid som spelberoende. Han ses även som en ”action gambler” då han sökte spänning i 

spelandet och kände att han fick en ”kick” när han spelade. 

Sebastian är en 26 årig student som bor ihop med sin flickvän. Fritiden ägnar han åt att 

umgås med flickvännen och kompisarna, samt att spela fotboll. Sebastian ses som en 

blandning av en ”tillfällig social spelare” och en ”patologisk spelare”. Anledningen till detta 

är att han ser spelandet som ett tidsfördriv och spänningsfaktor samtidigt som han själv 

känner att han har ett tvångsmässigt spelbegär. Han är också enligt Ove Svenssons 

förklaringsmodell en ”action gambler”. 

Peter är en studerande kille på 26 år som har spelat poker för pengar i tre år. Han anser sig 

själv inte vara spelberoende utan menar att han kan sluta spela när han vill och att vinsterna är 

större än förlusterna. Han ser spelandet som ett tidsfördriv. Av dessa anledningar ses han som 

en ”seriös social spelare” då han regelbundet återkommer till spelandet, men i kontrollerade 

former. 

Martin är en 46 årig ensamstående man som har spelat sen han var 14 år gammal. Han har ett 

tvångsmässigt spelbegär och väldigt stora svårigheter med att sluta. Tidigare ägde han egen 

firma och tjänade bra, men firman gick i konkurs efter bara ett par år pga. olika personliga 

problem, bl a spelberoendet som tog mycket av hans fokus från arbetet. I dag har Martin en 

god man, som hjälper honom med vissa aspekter inom hans vardag. Han berättade vid ett 

flertal tillfällen att han är villig att spendera alla pengar han har i sin besittning på spel. Av 

den anledningen ses han som en ”patologisk spelare”. 

 

Fredrik är en man på 36 år som har varit beroende av spel under en större del av sitt liv och 

som än idag spelar minst lika mycket och med oerhört stora summor pengar. Han berättade att 
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han anser sig själv vara spelberoende och har tvångsmässigt spelbegär. Han klassas som en 

”patologisk spelare”. 

Dennis är en kille på 28 år, som under sin tid som student ansåg sig vara spelberoende, men 

som idag endast håller sig till vissa spel utan att gå till överdrift. Han hade under tiden som 

spelberoende tvångsmässigt spelbegär då en del av tiden gick åt att spela och en annan del till 

att tänka på spel. Dessa kriterier kategoriserar honom till en ”patologisk spelare”. Eftersom 

han idag bara spelar ibland och i mer kontrollerade former, ses han som en ”tillfällig social 

spelare”.  

 

 

6.4 Tolkning och analys av det empiriska materialet 

”Hermeneutiken studerar tolkning av texter. Den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna 

en giltig och gemensam förståelse av en texts mening” (Kvale 1997:49). Kvale ser 

forskningsintervjun som ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där tolkningen sker efter att 

det muntliga samtalet omvandlats till text. Tolkningen av texten sker genom en s.k. 

hermeneutisk cirkel, som innehåller en kombination av förförståelse och erfarenheter. Den 

hermeneutiska cirkeln bygger på idén om att man måste förstå delarna i sig för att kunna 

förstå helheten.  

    ”Förförståelsen utvecklas från fördomar till verklig förståelse” (Thurén 2004:60). Som vi 

nämnde tidigare, hade vi en viss kunskap om temat spelberoende redan innan denna uppsats 

påbörjades. Vi hade en bild av hur spelberoende beter sig, hur de tänker och vad de känner 

under tiden de spelar. Detta är en bild vi skapade genom de historier vi hört och det vi har sett 

från personer i vår närhet, som är eller har varit beroende av spel. Denna förförståelse var 

även med då vi påbörjade själva tematiseringen av ämnet och började formulera 

intervjufrågorna. Även de svar vi senare skulle få från våra intervjupersoner skulle vi, genom 

vår egen förförståelse och egna erfarenheter samt den litteratur vi valt att utgå ifrån, tolka den 

på bästa möjliga sätt. Eftersom vi har fått in berättelser från ett antal olika personer med olika 

perspektiv och erfarenheter, utgör detta olika delar av helheten som vi undersöker.  

   När det gäller att analysera den material vi har samlat in, kan man enligt Kvale (1997:170) 

dela upp denna process i tre delar. Vi började med att strukturera våra intervjuer genom 

transkribering och utskrift. Detta gav oss en klarare inblick av det som sagts under intervjuns 
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gång. Sedan reducerade vi bort det vi ansåg vara överflödigt, såsom avvikelser och 

upprepningar, för att efteråt kunna göra en s.k. meningskoncentrering, där vi ser till att det 

som fanns kvar hade en viss relevans till vårt syfte. Alltså var det viktigt att se till att det finns 

en sammankoppling mellan dessa berättelser och att vi även kunde binda dem till de teorier 

som vi har utgått från. En fyrtio minuters intervju kanske blir hälften så lång då man tar bort 

det som anses som oväsentligt. Då vi har flera olika berättelser att utgå ifrån, tror vi att denna 

metod kommer att komma väl till hands när det gäller att kunna få en klarare och mer 

översiktlig bild av vad dessa intervjupersoner egentligen står för.  

   När intervjuerna är klara att tolkas, kommer den s.k. meningstolkningsmetoden in, där vi på 

ett hermeneutiskt sätt tolkar intervjun så som vi har uppfattat det vi har hört. Vår förkunskap 

om ämnet, såsom fakta från litteratur, teori och även mer vardaglig kunskap och rent förnuft 

kommer att påverka vår tolkning av intervjun (Kvale 1997:171). 

 

6.5 Etiska överväganden 

Informationskravet innebär att forskare skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet går ut på att uppgifter 

om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet kräver att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. 

(http://forskningsmetod.wordpress.com/metod/etiskaovervaganden/) 

Det är för oss viktigt att ta hänsyn till dessa krav för att vi ska uppnå en god relation till våra 

informanter. Därför var vi noggranna att göra dem medvetna att vi representerar Högskolan i 

Halmstad och att informera dem om vårt syfte med arbetet, samt påpeka att de själva 

bestämmer över sin medverkan. Vi har även meddelat dem att de uppgifter de har lämnat, 

endast kommer att användas i forskningsändamål och att deras anonymitet kommer att 

bevaras. 

 

 

http://forskningsmetod.wordpress.com/metod/etiskaovervaganden/
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7. RESULTAT 

För att läsaren lättare ska förstå sammanhanget och samtidigt få en klarare bild av 

informanterna, har vi valt att presentera varje intervju för sig. Vi har även presenterat 

materialet på samma sätt som intervjufrågorna var strukturerade, dels för att den röda tråden 

ska bevaras och för att inte behöva ta våra informanters ord ur kontext och lägga dem i 

kategorier. Genom att presentera empirin i form av kategorier, skulle kunna leda till att 

läsaren missförstår meningen med citatet då det är taget ur ett sammanhang. Vi kommer 

nedan att presentera nio livsvärldsintervjuer och en informantintervju. Vi har valt att lägga 

informantintervjun först eftersom vi anser att den ger en överblick över problemet ifråga, då 

en professionell åsikt presenteras. Detta bidrar till att läsaren lättare kommer in i 

presentationen. 

 

7.1 Roger Thörn 

Roger berättar att han tror att människor kastar sig in i spel för att de tror att de kan tjäna stora 

pengar på det. Enligt den erfarenhet han har av personer han behandlat, är nätpoker och jack 

vegas(spelautomater) populäraste spelen.  

”Spelar gör ju många människor idag va(…)spel är roligt, spel är trivsamt för många och sen har 

vi dom här människorna som spelar för andras pengar. Då går det över till ett missbruk och 

beroende för dem inte kan stoppa det här utan är tvungna att låna. Antingen spelar man för att man 

tycker att det är roligt eller så spelar man för att man är slav under spelet” 

Roger menar att spel är ett medel för att ha roligt för de flesta människor. Men han hävdar att 

detta spelande övergår till ett beroende då man är tvungen att låna pengar för att finansiera 

det, dvs. använda sig av andras pengar för att kunna spela. På detta sätt är man slav under 

spelet, då man låter det styra ens handlingar, enligt Roger. För att få tag i dessa pengar, 

berättade Roger om den ena desperata handlingen efter den andra. 

”En ung pojke prostituerade sig för att få tag i pengar. Ja grova bankrån. Alla vi behandlar är 

kriminella vet du. Så spelberoendet leder ju självklart till kriminalitet. Om du är spelare va, hur ska 

du få tag i pengar? Det är ju det jag menar, du spelar för andras pengar.” 

Vidare menar Roger att tillgängligheten och reklamen gör oss mer uppmärksamma på spel. 

Samtidigt satsar man pengar på reklamen istället för att satsa mer på behandlingen av 

människorna. 
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”Det är ju väldigt mycket reklam. Du kan ju inte öppna en tidning, sätta på tv:n eller datorn utan 

att det här med spel kommer upp. Man lägger mycket pengar på reklamen varje dag.” 

Roger berättar också att alla klienter kommer till behandlingshemmet av fri vilja. Denna vilja 

menar han är viktig för att man ska lyckas med behandlingen. 

”Alla här är ju av fri vilja, alla har ju sökt hit för att få hjälp. Du kan aldrig tvinga någon till 

förändring, det funkar inte. Man måste ha en motivation till en förändring i ditt liv, det fungerar 

inte annars” 

För att veta vilka som är motiverade att ta detta steg, intervjuar man de sökande först 

innan man tar in dem, för att just se om de har viljan att lämna spelandet bakom sig och 

på så sätt också om de är villiga till förändring i sitt liv. 

”Är de inte motiverade så fungerar det inte, kan de inte se att de har gjort sina anhöriga illa så 

fungerar inte det här” 

Förutom själva behandlingen tror Roger andra faktorer också är viktiga för att komma ut ur 

spelberoendet. 

 

”Det är att ta behandlingen på allvar. Det tycker jag är viktigt, och då är vi tillbaka igen med det 

här med motivationen va, det är väldigt viktigt ju. Vi säger nej till en hel del klienter som är på 

besök då, för att vi anser att de inte har någon motivation, till förändring av sitt liv” 

 

7.2 Toni 

Toni har ett svagt minne av första gången han spelade för pengar. Då var han ungefär 13 år 

gammal.  

”Då var det på en sånt här tupp - slagsmål, har ett lite svagt minne av det” 

Spelandet fick ett avbrott då han flyttade till Sverige. Han kom i kontakt med spel igen som 

18 - åring och då var det nätpoker som gällde. Anledningen till detta var att hans kompisar 

spelade poker och det var så han också utvecklade intresset för pokern. 

”Från grupptryck blev det till känsla. Med det menar jag när man spelat ett par gånger och vunnit 

några gånger av de gångerna så får man den känslan av att man kan vinna igen och sen vinna mer 

och mer och mer. 
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Han menar att han kastades in i spelandet genom kompisarna för att senare uppleva spänning 

genom spelet. Men denna känsla av vinst varade inte länge. 

”Man trodde att man skulle vinna hela tiden men det enda man gjorde var att förlora hela tiden och 

så är det idag också, även om jag förlorar så fortsätter jag spela och även om jag vinner så 

fortsätter jag spela tills jag förlorar” 

Det han mest fruktar idag är att hans fru ska få nog av hans spelade och att han inte finns där 

för sin dotter tillräckligt.  

”Jag är orolig för att min fru ska få nog en dag och lämna mig. En annan sak jag är rädd för är om 

jag fortsätter såhär och jag inte är här för min dotter, hon kanske tappar respekt för mig när hon 

blir äldre. Jag tänker mycket på sånt” 

Toni menar att på samma sätt som nikotinplåster inte hjälper vissa människor som försöker 

sluta röka, tror han inte att någon behandling skulle hjälpa honom mot spelberoendet heller. 

Det enda sättet han tror att han kan sluta, är om spelen inte finns tillgängliga för honom. 

 

 

7.3 Patrik 

Patrik är sen ett år tillbaka spelfri. Han minns när han spelade för pengar för första gången. Då 

var han cirka 15 år gammal och vann 200 kr på en spelautomat. Vid 18 års ålder spelade han 

ofta på spelautomater och blackjack bord i samband med festande och besök på krogar. Vid 

20 års ålder gick intresset över till pokerspel på nätet.  

”Jag kunde sitta vid maskinerna på discot under flera timmar. Många gånger tills det stängde. 

Mina kompisar blev ofta sura för att jag alltid satt vid maskinerna istället för att vara med dem” 

Patrik berättar att han och en annan kompis oftast drog sig till spelmaskinerna när de var ute 

med sina kompisar. Detta ledde till att många inte hade någon lust att gå ut med dem eftersom 

de alltid satt vid automaterna. Patrik berättar vidare att nätpokern tog minst lika mycket av 

hans tid. 

”När det gällde pokern kunde jag spela upp till 12 timmar i sträck och ofta sov jag inte hela natten” 

När han började spela var han medveten om riskerna om spelandet skulle gå till överdrift. 

Men dessa risker tog han inte på stort allvar eftersom han inte trodde på att han själv skulle 
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sitta i en sådan situation. 

  Patrik tror att många människor på samma sätt som han själv, hamnar i ett spelberoende för 

att de får det att bli en vana. Han tror att andra söker sig till spel pga. andra problem de har i 

livet, vilket även var fallet för honom. 

”Jag hamnade där för att jag hade andra problem i livet och spelade för att glömma bort 

problemen. När jag spelade mådde jag bra och tänkte inte mycket på andra problem. Men det är 

efter stora förluster som ångesten började komma, då mådde jag ännu sämre än tidigare. Efter ett 

tag blev det en vana att spela också” 

Han hävdar att hans spelande även har påverkat hans närmaste då de fick reda på hans 

spelproblem. 

”Det har påverkat mina föräldrar och mina syskon. De mådde dåligt när de fick reda på att jag 

spelade så mycket och förlorade pengar. Framför allt att jag inte kunde kontrollera spelandet. Jag 

förlorade hela min CSN utbetalning en gång på en natt och då var jag tvungen att ljuga för mina 

föräldrar och säga att jag inte fick CSN överhuvudtaget. Då hjälpte de mig med att klara mig den 

månaden ut, det fortsatte så ett par gånger” 

Efter ett tag förstod föräldrarna att något inte stod rätt till. Patrik var tvungen att berätta om 

sina spelproblem. Detta ledde till en stor besvikelse hos föräldrarna. Han drog sig också 

tidigare ifrån att söka hjälp då han hade svårt att inse sina problem. Än idag mår Patrik dåligt 

över att han har fått sin familj att må dåligt och menar att de värsta konsekvenserna 

spelberoendet har fört med sig är faktumet att han egentligen har lurat sin egen familj. 

”Det är mest lögnerna och ångesten. Jag känner fortfarande idag ångest för att jag ljög för mina 

föräldrar. Det känns som att jag spelade för deras pengar. Pengar som de har jobbat för” 

Det som var avgörande för att han skulle lämna spelandet bakom sig var främst stöd från sin 

familjs sida. 

”Det som fungerade för mig var stöd från mina närmaste. Det var dom som gav mig viljan och 

styrkan att sluta. När jag insåg hur mycket jag sårade dem så var jag villig att göra vad som helst 

för att sluta” 

Patrik anser att staten gör sitt jobb när det gäller att varna om spel men menar att reklamen 

väger över alla varningar då den syns på många håll. Han jämför med varningarna som finns 

på cigarettpaket. Reklamen som syns allt mer spelar stor roll, enligt Patrik. 
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”Man ser ofta varningarna skrivna på apparater o sånt, på samma sätt som på cigaretter: ’rökning 

dödar’, men reklamen som man ser överallt motverkar allt. Det är till exempel förbjudet att göra 

reklam för cigaretter i Sverige och man varnas för att börja röka, det är bra. Men när det gäller spel 

så varnar man mycket om det också men man satsar dubbelt så mycket på reklam” 

 

 

7.4 Adam 

Adam kom i kontakt med spel när han var 14 år gammal men då handlade det om små 

insatser. Senare vid 17-18 års ålder väcktes hans intresse för pokerspel. Då var inställningen 

att försörja sig på poker. 

”Jag tyckte det var intressant och frågade mig själv om det gick att försörja sig på det. Jag började 

spela seriöst, med inställningen att försörja mig på det. Jag började spela seriöst, med inställningen 

att försörja mig. Eftersom jag var 17 när jag började så hände det att jag lånade konton av 

kompisar. Men jag spelade mest hemma med kompisar”. 

Pokerspelandet började alltså som en som ett sätt att umgås och ha roligt med kompisar för 

Adams del. Detta utvecklades till en seriös satsning där Adam började ta pokern på allvar. 

Efter diskussioner med sina kompisar började han starkt tro på att han kan lyckas med det här. 

Detta var en satsning som till slut lönade sig. Adam lever idag på pokern och han anser inte 

att han är spelberoende då han ser sitt spelande som ett yrke. Han menar dessutom att han har 

en passion för det han gör. 

”Jag anser mig själv inte vara spelberoende, för att spelberoende är negativt laddat, visst har jag 

haft och kommer att få tuffa tider men jag kan verkligen inte se mitt spelande som negativt. Jag har 

kunnat köpa bil, lägenhet, resor, motorcykel tack vare mitt spelande. Har helt enkelt levt livet. 

Dessutom älskar jag det jag gör, jag tror inte att alla kan säga det samma om sina jobb” 

Adam tror att de personer som hamnar i spelberoende har svårt för att klara av motgångar och 

på så sätt fortsätter spela trots att de förlorar. Han menar att dessa människor på något sätt 

endast lägger fokus på vinsterna. 

”Jag tror att de som blir spelberoende är någon som vunnit mycket pengar en gång för att sen tro 

att allt ska flyta på likadant. De är inte beredda på motgångar och fortsätter i samma takt som 

tidigare trots att plånboken smalnar” 
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7.5 Jonas 

Jonas minns när han spelade de första gångerna, då var han cirka 14 år gammal och spelade 

på pokermaskiner som idag är olagliga. Jonas introducerades till spel då han såg andra spela 

och framförallt såg när dessa vann pengar. Detta var något som gjorde att han själv ville prova 

lyckan och också vara en av dessa som vann. 

”Min första reaktion var hur lätt det var att vinna pengar och man var väl lite avundsjuk att man 

inte satsade själv, och det började man göra då när man såg att de vann” 

Pokermaskinerna som i dagens läge är olagliga, gick ut på högre insatser och därmed också 

högre vinster. 

”På dem kunde du satsa 20-30 spänn per tryck och då kunde du vinna 8-9 tusen per tryck också, 

det kan du inte i jackvegas maskinerna idag. Det va dem vinsterna man såg folk få och då tänkte 

man fan det måste jag testa jag med” 

Jonas menar då att man bara la märke till när andra vann, dvs. man la inte märke till hur 

mycket pengar de la i maskinerna. Hans ingång i spelandet menar han berodde på viljan att 

vinna pengar och sökandet efter känslan av spänning man fick när man vann pengar. 

”Både pengarna och alltså känslan man fick när man satsade så mycket där man hade chansen att 

vinna så mycket. Man får en liten kick av det liksom”  

Under sin tid som spelberoende berättar Jonas att han slösade mycket tid på sitt spelande. Det 

tog så mycket tid att han glömde bort de väsentliga sakerna i livet. 

”Beroende från dag till dag och hur mycket pengar man hade men vissa dagar kunde jag ju sitta 

där i 12 timmar, utan att ens tänka på att käka eller nåt utan bara sitta där”. 

Detta spelberoende ledde till en rad olika konsekvenser. Något som påverkade hans psykiska 

hälsa eftersom han spenderade pengar på något som aldrig ledde någonstans, istället för att 

spendera dessa på vardagliga och viktiga saker. 

”Man kan lätt bli deprimerad rakt av. Just att man sviker sig själv och man gör bort sig. Du spelar 

bort pengar som du egentligen ska använda till hyra, mat, du vet såna väsentliga saker. Istället så 

sitter du o spelar bort dem på ett par timmar och sen sitter du där liksom, deprimerad och sviker 

dig själv” 

Dessa konsekvenser har förutom honom själv, också påverkat hans föräldrar då de har fått 

hjälpa honom att klara sig ekonomiskt när han satte sig själv i knipa. 
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”Det är mest föräldrarna som har fått lida då. Man har kommit där och sagt aa fan jag tappade 

4000 igår, kan jag få låna lite? Så man fick ju köra lite såhär vita lögner”. 

Trots att Jonas själv har fått uppleva spelberoendets konsekvenser, tror han att dessa 

konsekvenser i många fall kan bli mycket värre. 

”Det skulle jag vilja säga är döden om man får för mycket skulder, det kan nog leda till mycket. 

Om du lånar pengar av fel folk, det kan så pass långt”. 

Han tycker att den enda lösningen är att om man tar bort maskinerna helt och på så sätt 

minskar både tillgängligheten och synligheten av dessa spel.  

”Ta bort maskinerna, för att jag tror att spelen bara kommer att öka, och då kommer det bli mycket 

mer spelberoende människor. Enda lösningen jag ser just nu är att man tar bort dem helt. Så länge 

du inte har dom på alla krogar och alla mackar. Finns de överallt så är det så lätt att man dras till 

dem” 

Jonas berättar om vad han tror är avgörande för människor som är spelberoende att sluta. 

Behandlingen tror han inte är till stor hjälp utan tror att personliga faktorer är mer avgörande. 

”Jag tror inte att de hjälper särskilt mycket faktiskt. Man måste ha en egen vilja för att sluta, man 

måste vilja det själv och oftast har man inte den viljan. Man erkänner att man vill ha hjälp men 

man tar inte tag i problemet själv utan vill att nån annan ska göra det, då funkar det inte. Du måste 

själva vilja, det är du själv som bestämmer…” 

Detta var faktorer som var till hjälp för honom själv. Trots att det tog en tid att inse, är han 

idag väl medveten om varför han slutade och inser sina misstag. 

”Det var väl mest alltid bristen på pengar och att man märkte att fan man vinner ju aldrig. Vinner 

man så vinner man aldrig det man redan har förlorat, så det är bara att vakna upp ur den där jävla 

dvalan och inse att du aldrig kommer att vinna tillbaka dom pengarna du har förlorat, finns inte en 

chans, det är bara att lägga ner det och starta på nytt istället…” 

 

7.6 Sebastian 

Sebastian började sitt spelande vid 14 års ålder och spelar än idag. Han introducerades till 

hasardspel då han besökte ett spelställe med hans kompis och kompisens far och minns än 

idag sin reaktion till de som han som barn såg vid automater. Idag spenderar han flera timmar 

om dagen på spelande och anser sig vara spelberoende. De spel som tilltalade Sebastian mest i 
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början kretsade kring sport. Att tippa var det som han la pengar på oftast. Idag är situationen 

annorlunda, då spelutbudet är större och tillgången till dessa är lättare än någonsin.  

”Idag tycker jag att det finns mycket mer att välja bland. Man behöver inte åka utanför sitt hem för 

att spela. Man har kasinot i sitt eget rum nu, via datorn och spelmissbruket kan då öka markant 

eftersom ingen kan märka att du spelar. På 5 min kan du förlora femtusen kr”. 

Av denna anledning menar Sebastian att han spelar mycket, framförallt då det händer att han 

då och då vinner en liten summa vilket driver på viljan att spela. Men han menar också att 

förlusterna är fler än vinsterna. I Sebastians fall har spelberoendet inte lett till några större 

konsekvenser, förutom det att hans studiestöd ofta försvinner snabbt och att hans familj får 

hjälpa han klara sig ekonomiskt ibland. Sebastian menar att de organisationer som finns för att 

hjälpa spelmissbrukare komma ut ur sitt beroende egentligen inte fungerar och att de endast 

tjänar ett annat syfte.  

”Jag tror inte det fungerar att man som missbrukare ska ringa o prata med någon via telefon. Det 

där tycker jag är bara finns så att man kan visa kritiker att man faktiskt har spelmissbrukshjälp och 

att man försöker göra nått åt problemet”. 

Slutligen menar han att den riktiga hjälpen finns inombords, då man ska vilja komma ut och 

är beredd att kämpa för det, med stöd från vänner och familj.  

”Man ska själv inse sitt problem och vilja bli kvitt sitt beroende. Sen kan det vara bra med stöd 

från nära o kära och att de förstår att man inte kan komma ur det på en dag. Det behövs tålamod 

från bägge håll”.  

 

 

7.7 Peter 

Peter var fullt medveten om de risker som spelande kan leda till när han gav sig in i 

spelvärlden, men i hans åsikt var spelande inget annat än ”ett skönt jobb”. Hans intresse för 

poker väcktes inte via umgänge eller behov av spänning, utan då han tittade på en tv-sänd 

pokerturnering och imponerades av spelarnas skicklighet och möjligheten att vinna stora 

summor på kort tid. 

”Där sitter man i soffan och kolar på tv:n där man ser ett antal killar sitta i sköna läderstolar vid ett 

runt bord, medan de blir serverade drinkar och annat, och de spelar kort och får betalt för det. De 
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kan bli rika genom att spela ett spel, som egentligen vem som helst kan lära sig. Klart att man blir 

intresserad”.  

Idag är poker den typ av spel han spenderar en stor del av sin tid på. Personligen tycker han 

inte att 3 timmar om dagen är mycket tid att lägga på spel och menar istället att ens chanser 

till vinst ökar då man spelar mer och under längre perioder.  

”3 timmar är inte så mycket, och när det gäller turneringar så är det ju så att ju längre man spelar 

desto högre vinster man kan nå”. 

Peter väljer att betrakta det hela som ett jobb. Själva termen ”spelberoende” borde referera till 

någon som förlorar mer än de har råd med, men inte de som faktiskt spelar och vinner och har 

råd att fortsätta spela.  

”Jag ser det så här, att om man verkligen är bra på t.ex. poker och går i vinst varje dag, då är det 

inget ”spel” bara ” ett jobb” man sysslar med. Spelberoende skulle jag kalla någon som förlorar 

”hela” tiden och fortsätter att spela för att vinna tillbaks pengar han/hon redan satsat och då 

förlorar ännu mer osv. Så det är inte en tidsfråga som resonemang, in my opinion”.   

Vägen in till ett spelberoende kan enligt Peter bero på att man i början haft mer tur, som man 

efteråt försöker återuppnå och även att man spelar för att vinna tillbaka de pengar man förlorat 

för att kunna återbetala de skulder man har kastat sig in i.  

Trots att han spelar mycket, poängterar han återigen att han inte ser sig själv som 

spelberoende. 

” Nej, jag är inte beroende. Jag kan fortfarande kontrollera mig bra. Ingen ifrågasätter mig ens. Jag 

beter mig inte som spelberoende gör, och har inga konsekvenser av mitt spelande. Jag tjänar rätt 

bra pengar på det och behöver inte låna eller begå brott för att skaffa pengar. Så, jag vill inte 

klassas som spelberoende. Det låter för negativt. Jag är en spelare bara”.  

Trots att han är väl medveten om vilka konsekvenser spelberoende kan leda till, tycker han 

inte att han upplevt några konsekvenser, utan snarare motsatsen. Även om han inte känner till 

en enda organisation som hjälper spelberoende, tror han att dessa kan vara till hjälp. Hade han 

hamnat i en situation där spelet börjar gå i överstyr, där han förlorar mer än han har råd med 

och ändå inte kan sluta, skulle han kunna tänka sig att vända sig till någon organisation för att 

be om hjälp.  

Slutligen menar han att det krävs mer än organisationer för att komma ut ur ett missbruk.  
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” någon form av psykisk stöd och hjälp från kompisar, föräldrar etc. Sen förstås ska man inse 

problemet och att spelandet har förstört ens liv och vilja ta sig ur det. Många kan leda dig in i 

spelandet, men ingen annan kan ta dig ut förutom du själv”.  

 

 

7.8 Martin 

Martin påbörjade sitt spelande när han var 14 år gammal och som anser sig själv vara 

spelberoende idag, trots att ha suttit på ett behandlingshem. Martin, precis som många andra, 

började sitt spelande med små pengar och endast för nöjes skull.  

”Redan när jag var 14 år, spelade jag på de jackpotmaskiner som fanns på östra stranden, en 

kronors. Jag tyckte de som spelade mycket var dumma i huvudet. Jag började bara spela med 

sånna små, 25öres eller så. Men en krona var mycket på den tiden. Det var ju 30 år sen. Jag har ju 

spelat hela livet. Jag har också spelat små turneringar i tennis och golf o liknande. Vi pantade 

flaskor för och få pengar så vi kunde tävla mot varandra med pengar”.  

Martin berättar att information om riskerna med spelandet var sällsynt och att även småbarn 

tilläts spela på maskinerna. De spelen han drogs till mest då han började var framförallt 

enarmade banditer, automater. Sedan började han även spela poker, dock först efter han fyllde 

18, eftersom minderåriga inte tilläts spela. Anledningar till att man börjar spela kan variera, 

men i Martins fall var det tillgången till spel och framförallt spänningen.  

”Spänningen växte ju. Man började med lite, men sen kom spänningen. Jag jobbade även på travet 

och delade ut tidningar osv. Jag var 14-15 och var omkring spel hela tiden. Vi snodde flaskor där, i 

backar, som vi sen pantade för att kunna spela. Det borde vi aldrig gjort, för vi fick sparken sen. 

Travet var ju bra o spela på, jag kunde rätt mycket, men man förlorade ändå”. 

Trots att han idag inte längre spelar på Travet, utan i stället endast fokuserar sitt spelande till 

spelautomater, inser han själv att han spelar överdrivet mycket och nämner en situation som 

hände nyligen för att beskriva hur det hela fungerar och varför man forstätter spela.  

”Tre timmar per dag, och det är minimum. 3 timmar om dagen är ändå jättemycket. Man är 

speltorsk. Jag kommer upp, men sen förlorar. Det är det som är dumt ju. Igår var jag upp på 495 

och förlorade allt. Jag satsade en hundring, och kom till 495 kr, 5 kr från att få ut kvitto. Men sen 

fortsatte spela o förlorade allt. ”.  



40 

 

Samtidigt som han fortsätter lägga större delen av hans inkomst på spel, är han medveten om 

att det han gör är fel och att det är ett beroende. Att spela så mycket som han gör är helt klart 

över gränsen för spelberoende.  

”Det är beroende att spela tre timmar om dagen.  Tänk, 500 spänn om dagen! Vet du hur mycket 

pengar det är, fattar du det?”  

Vad exakt det är som leder till spelmissbruk är svårt att säga. Men Martin tror att det kan vara 

så att de som hamnar i spelmissbruk gör det då de söker sig till fel umgänge, eller helt enkelt 

har haft sin början inom vanliga kortspel och liknande, som senare eskalerat till spelande för 

pengar. Han förklarar även vad som gjorde att han själv gick in i beroendet.  

”Jag vet inte, det är svårt o förklara. Men, umgänget. Det är med dem man börjar med som barn. 

Sen många som spelar hemma och sen börjar man spela ute med pengar.  Det som fick mig att 

spela att det var spännande helt enkelt. Sen efter ett tag blev detta ett behov. Gick inte o komma ut 

ur det. Man gick med umgänget o tog en öl, ställde sig vid spelen. Men då hade jag pengar också”.  

Martin är också medveten om de konsekvenser hans spelande har lett till. Hans situation idag 

är enligt honom i stort baserad på hans spelmissbruk.   

”Ja, jag jobbade också. Jag hade en egen firma o jag förlorade den på 90-talet. Firman gick i 

konkurs. Jag orkade inte med den. Min fokus var någon annanstans. Spel och tjejer. Du ser ju hur 

jag är idag. Det har ju gått åt helvete allting ju. Jag har börjat ljuga för allt och alla. Mina närmaste 

också”. 

Vidare berättar han: 

”Jag har en god man nu ju, pga. missbruket. Jag var inne på behandlingshem ju i 3 månader. Det 

funkade inte. Man snackade ju osv. men sen släpper de en o man börjar med samma. Så fort man 

gick ut för o fika, såg man maskinerna ju”.  

Trots de konsekvenser han själv fått stå ut med pga. hans spelande, tror Martin ändå att det 

finns värre konsekvenser. Han tar upp ett exempel för att illustrera detta. 

”Självmord, för att man inte kommer ur missbruket eller skulderna”. 

Martin är inte nöjd med insatserna staten bedriver inom förebyggandet av spelberoende och är 

skeptisk mot reklamen som publiceras. 

”De styr ju allt. Tips, Lotto, Bingo, Lången, Bomben. Varje gång man slår på tv:n är det reklam 

för spel” 
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Samtidigt påpekar han att han ändå hade sökt sig till behandlingshemmet igen för att söka 

hjälp om han kände att han behövde det, men menar att för att man ska bli kvitt sitt beroende 

på lång sikt, måste man vara borta från spel ett bra tag. Ett alternativ är att ta en längre 

semester.  

”Semester. Någonstans man kan vara borta länge bort från spel. Men det ska vara en lång tid, inte 

bara ett par månader. Helst någonstans där spel inte finns alls, så att man tänker på annat. Man 

hinner bli troende och så också. Jag ska resa iväg igen snart och spendera tid hos min syster i ett 

land där spelande är förbjudet”.  

 

7.9 Fredrik 

Fredrik räknas vara bland de tio personer som spelar mest i hela Sverige, baserat på mängden 

pengar han har lagt på spel under sin livstid. Detta fick han reda på när han blev uppringd av 

ett tv-program som ville ha med honom i en dokumentär. För Fredrik är spelet inte endast en 

hobby, eller en social faktor. För honom är spelet en livsstil.   

Första gången han prövade på att spela för pengar var då han var 14 år. Däremot, berättar han, 

var det först då han fyllde 17 då han började ta spelandet på allvar och då var det 

spelautomater som gällde. Anledningen till att Fredrik gav sig in i spelandet överhuvudtaget 

var själva känslan av spänning. Denna känsla fick han först känna på då han med sina 

kompisar började tippa på fotbollsmatcher . Känslan spred sig sedan vidare till automatspel 

och även pokerspel, vilket han idag spelar mest. Däremot är automatspel ute ur bilden. 

Sammanlagt lägger han ca tre timmar om dagen på spel, men påpekar att både tiden och 

spelen kan variera.  

”Det är olika. Jag spelar poker och då åker jag på olika turneringar eller på casinon som finns i 

Göteborg och i Malmö. Under tiden jag spelade spelmaskiner kunde jag spela flera dagar i rad. En 

gång var jag iväg på en pokerturnering i Oslo och då sov jag inte på 3 dagar i streck. Sen kom jag 

tillbaka hit och spelade 6 dagar i rad på spelmaskiner. Så 9 dagar i rad sov jag inte.  

Han erkänner själv att även han anser att detta inte är ett normalt beteende, men att han än 

idag spelar lika mycket. Umgänget och spänningen anser han vara de två största faktorerna till 

att man blir spelberoende.  
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”Jag tror att de man umgås med har mycket att göra med att man börjar spela. Om man umgås med 

människor som spelar mycket så tror jag att man själv också kommer börja spela. Sen tror jag att 

spänningen också gör att man spelar mer och satsar mer”.  

Personligen anser han sig själv vara spelberoende, utan minsta tvekan.  

”Ja jag är spelberoende. Jag tror inte jag kan klara av att vara utan spel. Mina bröder har sagt till 

mig flera gånger att sluta spela men det hjälper inte. Det är ingen som kan ändra på mitt spelande”.  

Vidare förklarar han även hur mycket han egentligen spelar för.  

”När jag började spela på automater var det spänningen som drev mig. Det fanns perioder jag 

slösade 10-15 tusen per dag på automater. Under de 12 år som jag spelade på automater så har jag 

lagt  4-6 miljoner kr sammanlagt på att spela på spelautomater”.  

Detta har dock inte haft någon större negativ inverkan på hans liv, menar han.  

”Det har inte påverkat mitt liv mycket, för att jag har ändå haft pengar även om jag har spelat bort 

mycket. En gång vann jag 720 000 kr på ett casino. En annan gång förlorade jag 600 000 på några 

timmar. Det som kanske är negativt är att jag har slösat mycket tid och energi på att spela bara”.  

Inte heller har spelandet påverkat hans familj eller andra närstående mycket, menar han. Men 

han understryker också att det är bland det värsta som kan hända en spelberoende, dvs. att 

familjen lider av det på något sätt. 

”Jag har inte låtit det påverka dem. Jag köper alltid mat och kläder till mina barn. Ibland kanske 

jag inte har tid med dem, det är negativt också. Om man tar pengar från sin familj och barnen inte 

har kläder och mat för att man har slösat allt på spel, är det värsta man kan göra om man är 

spelberoende”.  

Det som kanske skulle kunna betraktas som negativt i hans liv är att mycket av tiden ha gått åt 

spel.  

”Jag slösade bort en stor del av min ungdom på spel. När jag kunde gå och träffa tjejer eller gå på 

disco så gick jag och spelade istället…” 

Vad gäller behandlingen och vägen ut ur spel, menar Fredrik att det är viljan för att sluta spela 

som är avgörande och att allt annat endast fungerar tillfälligt.  

”Man måste sluta spela helt, på maskiner och alla spel om man vill sluta. Man måste bestämma sig 

och aldrig spela mer igen. Men det är svårt om man är beroende”.  
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7.10 Dennis 

Dennis var 17 år gammal då han spelade för pengar för första gången och har sedan dess 

fortsatt spela mer och mer enda tills han avslutade sina studier och återvände hem igen. Att bli 

spelberoende är något Dennis inte ens kunde tänka sig att han en dag skulle bli, då han i själva 

början hade en väldigt negativ bild av spel och de som spelar. Samtidigt som han minns hur 

klubbar han brukade vistas i brukade se ut på kvällar, dvs. fyllda med personer som hängde 

vid olika typer av spelautomater, har han inget riktigt minne av att ha stött på någon form av 

information om risken med spel och vad man kan göra om man redan hamnat i ett 

spelberoende. Han menar att man inte direkt la märke till informationen heller även om den 

fanns där, då man inte kände att man behövde det.  

”Jag spelade inte så mycket i början och la inte ens märke till sådan info. Man tänker sig att andra 

som inte kan kontrollera sig själva behöver det, inte jag. Jag har ju koll på mig själv”.   

Dennis berättar även vilka typ av spela han drogs till i början och varför och förklarar hur man 

sakta men säkert drogs in i det mer och mer. Han menar att tipset var det typ av spel han drogs 

till i början, eftersom han kände att han hade en viss kontroll över det hela då han var väl 

insatt i fotboll.  

”I början var det väl mest tippning. Fotboll var något som jag kände väl till och som jag var insatt 

i… så jag kände att jag hade större chans att vinna på det. Jag hade mer kontroll liksom. Sen är det 

ju spelautomater som man spelar på under kvällarna. Har man en tjuga i fickan vill man ju dubbla 

den. När man väl dubblat den, så varför inte trippla osv.”.   

Intresset för denna typ av spel väcktes inom umgängeskretsen. Dennis påpekar själv att han 

egentligen inte riktigt har varit intresserad av spel själv, men att han på grund av risken att 

hamna utanför umgängeskretsen, där de flesta redan hade börjat spela, tvingades börja spela 

också.  

”Kommer ihåg att de ständigt brukade diskutera vilka matcher de ska tippa på imorgon, och hur 

mycket de vann på maskiner osv. Detta var inte min grej, men jag började känna att jag hamnade 

utanför på ett sätt. Vi delade inte samma intressen längre, och jag hade inte lika mycket 

gemensamt med dem som de hade med varandra. Så jag kastade mig in i det kan man säga, för att 

kunna känna mig som en del av gänget igen”.  

Under tiden han spelade som mest, dvs. då han var student, var det mest tippning, automater 

och black jack bord som gällde, menar Dennis. Han spenderade ca tre timmar om dagen på att 

spela vilket i hans åsikt är mycket.  
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”Ja.. tittar man tillbaka så kan man lugnt påstå att en stor del av min dag gick åt spelande, den 

andra delen gick åt tänkande på spel”.  

Skillnaden mellan att spela mycket och att vara spelberoende ligger enligt Dennis i att den 

spelberoende har förlorat kontrollen över sitt spelande och fortsätter spela även då han inte 

har råd med att förlora mer pengar. Att någon spelar mycket behöver inte innebära att 

personen är beroende, menar Dennis. Vissa, menar han, har råd med att satsa och även förlora 

mycket. Dessa kan spela bara för att spela, dvs. för att ha något att göra då de är i en klubb 

och tar en öl. De spelar varken för pengarna eller för spänningen, utan för att hålla sig 

sysselsatta med något under tiden de vistas där.  

Orsaker som kan leda till missbruk kan variera, säger Dennis. Men han tror på att ekonomin 

och känslan av spänning är viktiga faktorer.  

”För många kan det vara så att det är en ekonomisk grej. Kanske har man vunnit en liten summa 

nån gång, och sen spenderar man resten av tiden försökandes att vinna på samma sätt igen. Många 

ser detta som en inkomstkälla också. Speciellt i tider som nu, då många förlorar jobb och så, och 

endast får ut en liten a-kassa eller socialbidrag, så vill man ha mer pengar. Man behöver mer 

pengar. Lätt att man blir fast på så sätt. Annars är det känslan av att vinna. Man blir beroende av 

känslan så att säga, inte av spelet.” 

Att han började spela pga. Kompisarna är något Dennis nämnde innan. Men att 

han sedan fortsatte spela och blev beroende är av en annan anledning.  

”Sen, det som gjorde att jag fortsatte är att jag började fördjupa mig i det. Det började bli en del av mitt liv. Jag 

försökte tänka på olika strategier att kunna vinna på, läsa böcker om pokerspelande osv. Kunde inte sluta tänka 

på skitet. Tänkte mer på spel och läste mer spelböcker än det som jag hade till skolan egentligen. Vet inte hur jag 

klarade mig i skolan egentligen nu när jag tänkte efter”.  

På grund av spelberoendet hamnade allt annat åt sidan, både skolan och det sociala livet, 

menar Dennis. Han berättar även att han endast umgicks med de kompisar som också spelade. 

Alla andra föll åt sidan, och detta gäller även familjen som han hörde av sig till allt mer 

sällan. Trots att han menar att det värsta som kan hända en spelberoende person är att man 

faller för djupt i beroendet, att man inte ser någon utväg än självmord, så menar han också att 

ett liv baserat på spel kan vara minst lika katastrofalt om inte värre än döden.    

”Sen är det lika katastrofalt när ens hela liv cirkulerar runt spel, och man ser inte någon mening i 

något annat. Vad är det för liv liksom? Framtiden går förlorad, man sliter ut sig och sabbar sitt liv. 

Kanske är detta värre än döden, jag vet inte. ”.  



45 

 

Trots att han tror att organisationer som hjälper spelberoende människor ta sig ut ur 

situationen inte är lösningen, kan det ändå vara av hjälp för de som inte får stöd från annat 

håll. Detta är dock inte lösningen på problemet menar han.  

”Man ska vilja det själv och ha stöd från annat håll. Organisationerna håller inte koll på dig sen när 

du är ute igen. Du kan lätt börja spela igen”.  

Avslutningsvis menar Dennis att det som hjälpte honom komma ut ur det stora spelberoendet 

var stöd från familjen och ett annat umgänge.  

”Efter jag slutade studera återvände jag hem. Familjen märkte att min fokus låg på spel och att jag 

spelade mer än vad jag gjorde tidigare. Sen bytte jag umgänge också, eftersom jag inte längre 

hängde med de som spelade med mig. Alla flyttade tillbaka där de kom ifrån. Men jag tippar 

fortfarande o så. Men inga maskiner och poker. Jag är lite rädd att komma in i det igen liksom. Vet 

hur det går till nu. I början är det kul o roligt. Man går ”all in” utan att bry sig så att säga, och sen 

sitter man plötsligt fast i skiten o väntar på att någon hjälper en ut ur det”. 

 

 

7.11 Sammanfattning av resultat 

Umgänget är på ett eller ett annat sätt är en viktig faktor för ingången i spelvärlden. Detta 

kunde samtliga intervjupersoner, förutom Peter och Jonas, berätta. Peter berättade att hans 

intresse för spel väcktes när han såg pokertävlingar på TV och hur spelarna vann stora 

summor pengar. Media och publicitet är två saker som han tror lockar människor till att börja 

spela.  För Jonas del väcktes intresset för spel då han såg andra spela och hur lätt de hade för 

att vinna pengar, något som han också ville prova på. Samtidigt har även viljan att utöka sin 

ekonomiska situation också varit en viktig faktor för att dessa personer började spela. För de 

personer som har varit eller fortfarande är spelberoende, har jakten på spänning, i form av 

höjda insatser och försöken att vinna tillbaka tidigare förluster varit två huvudsakliga faktorer 

som har fått dem att hamna i spelberoendet. Konsekvenserna av detta har varit allt från lögner 

och svek till skuldsättningar och flera dagars spelande i sträck utan att ens tänka på att sova 

eller äta mat. För de intervjupersoner som lyckats ta sig ur spelberoendet, har egna viljan samt 

stöd från familj och vänner varit avgörande för att komma ut ur beroendet. Jonas slutade spela 

då han fick viljan och styrkan att avhålla sig från spel men han menar att lättillgängligheten 

gör det väldigt svårt för personer som är spelberoende att sluta. Den enda lösningen, tror han, 
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är om man tar bort maskinerna helt. Martin som har varit på behandlig mot sitt spelberoende, 

lyckades inte sluta utan spelade när han var på permission. När han var på semester hos sin 

syster utomlands, lyckades han avhålla sig från spel eftersom det var olagligt där. Han tror 

och hoppas på att kunna sluta spela genom att åka på en lite längre semester hos sin syster där 

han även kommer att få stöd från sin familj. Med andra ord är viljan och bestämdheten två 

väldigt viktiga faktorer för att komma ut ur spelberoendet. Det är något som även Roger 

Thörn bekräftade då han sa att Kolmårdens behandlingshem inte tar emot personer som inte 

själv är motiverade till att sluta. Stöd från nära och kära har också visat sig vara till stor hjälp 

under processen att bli spelfri. 

 

 

 

8. ANALYS  

Inom detta kapitel kommer vi att analysera våra intervjuer förankrat med de teorier vi har valt 

att utgå ifrån. 

 

8.1 VÄGEN IN  

Nedan analyserar vi möjliga anledningar till individernas väg in i spelandet och 

spelberoendet. 

 

8.1.1 Vinstfasen 

Custer(1985) hävdar att alla spelare har något gemensamt och det är att alla vid något tillfälle 

befinner sig i vinstfasen. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att det leder direkt in i ett 

beroende, utan snarare en ingång i spelandet då individen efter en vinst vill återuppleva denna 

känsla av spänning. Custer(1985) menar vidare att det beror på från person till person 

huruvida detta senare utvecklas till ett spelberoende. Våra samtliga intervjupersoner berättar 

att de vid något tillfälle har befunnit sig, eller fortfarande befinner sig, i en vinstfas. Toni 

berättade att hans väg in i spelandet var genom kompisarna, men att detta senare utvecklades 

till sökandet efter spänning. ”När man spelat ett par gånger och vunnit några gånger, så får 

man den känslan av att man kan vinna igen och sen vinna mer och mer”, berättar Toni. Jonas 

väg in i spelandet var när han såg andra människor befinna sig i en vinstfas. Han berättade att 

han endast såg då andra vann och att det såg väldigt enkelt ut att vinna. Det var det som 

lockade honom till att själv börja spela och på så sätt vinna snabba pengar. Efter ett tag 
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handlade det inte lika mycket om pengarna utan hans vilja att utöka sin ekonomi utvecklades 

till sökandet efter känslan eller kicken han fick när han vann pengar. Adam och Peter började 

båda spela poker i syfte för att försörja sig. Båda hävdar också att de befinner sig i en vinstfas 

fortfarande. De menar att motgångarna finns, men att vinsterna är betydligt större. Adam är 

pokerproffs och ser sitt spelande som ett yrke. Han försörjer sig på pokern och har lyckats 

köpa bil, lägenhet etc. för de pengar han har vunnit genom pokern. Peter säger också att han 

inte ser några negativa konsekvenser med sitt spelande. Han menar att han heller inte beter sig 

som en spelberoende person gör. Med det menar han att han inte har svårt för att ta förluster 

och inte tänker på att vinna tillbaka tidigare förluster.  

 

 

8.1.2 Förlustfasen 

I förlustfasen menar Custer (1985) att spelaren har svårare för att sluta spela. Allt större fokus 

ligger på spelandet och i många fall blir det den primära sysselsättningen. Mycket av de 

ekonomiska tillgångarna går till spelandet och även om spelaren vinner ibland, fortsätter han 

spela för att vinna tillbaka tidigare förluster.  

Toni gick in i spelandet i hopp om att vinna pengar. Han var till en början i en kortvarig 

vinnarfas, men hungern efter fler och större vinster gjorde att han förlorade istället. Han var 

på ständig jakt efter tidigare förluster, men det ledde bara till att han förlorade ännu mer 

pengar. Enligt honom själv, händer det att han vinner ibland men oftast fortsätter han spela 

tills han har förlorat allt. Ständiga jakten på att uppleva spänningen och försöka vinna tillbaka 

tidigare förluster, har lett till att Toni inte längre inser värdet av pengarna han förlorar. Vid ett 

tillfälle förlorade han 4000 kr på en dag, pengar som han nu anser istället borde gått till 

familjen. På samma sätt insåg inte heller Patrik värdet av pengarna då han spelade. Han gick 

in i spelandet för att komma ifrån andra problem han hade i livet. Det var efter att han förlorat 

alla pengar, som han kände att depressionen och ångesten började komma. Det ledde till att 

han mådde ännu sämre än tidigare. Efter att Jonas fått känna på vinnarfasen, var det även dags 

för honom att komma in i förlustfasen. Han hade svårt att ta förluster och det ledde till att han 

spenderade stor tid till att försöka vinna tillbaka det han tidigare förlorat. Vid flera tillfällen 

kunde han sitta och spela på spelautomater 12 timmar i sträck, utan att ens tänka på att äta 

mat. Vid sådana tillfällen, räckte det med att han gått förbi en maskin och bara velat spela för 

50 kr, men istället fastnat där i större delen av dagen, ofta tills han förlorat alla sina pengar. 

För Martins del handlar det mest om spänningen när han sitter och spelar. Han berättade om 
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ett tillfälle då han var uppe i 495 kr och högsta vinst var 500 kr. Istället för att ta ut pengarna 

ur automaten, valde han att fortsätta för att uppnå högsta vinsten. Trots att han var fem kronor 

ifrån, fortsatte han spela tills han hade förlorat alla pengar. Precis som Custer(1985) berättar, 

finns det även ett mönster bland våra intervjupersoner som visar att många som befinner sig i 

en förlustfas är på ständig jakt efter att vinna tillbaka förlusterna. När dessa vinster ibland 

uppnås, används de ofta till fortsatt spelande för att försöka vinna ännu mer. I de flesta fall 

som vi har tagit upp här, leder detta fortsatta spelande till vidare förluster. 

 

 

8.1.3 Desperationsfasen 

I den här fasen menar Custer(1985) att spelarens fokus ligger på att jaga efter pengar för att 

kunna fortsätta spela. Spelaren använder sig av svek och lögner för att komma åt pengar. 

Spelaren känner sig även deprimerad och befinner sig ofta i ett dåligt psykiskt tillstånd.  

Detta kan vi spåra i Patriks berättelse. Han förklarade att han vid upprepade tillfällen förlorat 

sin CSN-utbetalning och därmed har varit tvungen att ljuga för sina föräldrar att han inte har 

haft någon inkomst. Föräldrarna hjälpte då honom ekonomiskt, för att han ska kunna klara sig. 

Patrik började då känna sig deprimerad och hade svårt för att tala om för någon om sina 

problem. Jonas ljög på samma sätt för sina föräldrar för att komma åt pengar. Han berättade 

att han vid ett tillfälle ljög för sina föräldrar att han tappat bort 4000 kronor, när han i själva 

verket hade spelat bort dem. Han brukade även skuldsätta sig för att försöka vinna tillbaka 

pengar han har förlorat, men det ledde till att han förlorade ännu mer. Jonas hävdar dock att 

det kan uppstå värre fall när man lånar pengar av andra. Han menar då att man kan låna 

pengar av fel människor och han tror att det i värsta fall kan leda till döden. Jonas förklarar sin 

tid fylld med depression och ångest då han ofta spelade bort alla sina pengar och sedan tog 

pengar av sina föräldrar eller lånade av andra för att kunna spela. Känslan av att han svek sig 

själv kom när han tänkte att han borde lagt pengarna på hyra, mat och andra vardagliga saker 

som han förklarar som väsentliga. Fredriks tre dagar långa pokersejour i Oslo ledde till att han 

förlorade pengar och var sömnlös i tre dagar i streck. När han sedan kom tillbaka till Sverige 

bestämde han sig för att spela på spelautomater. Detta varade i sex dagar oavbrutet och 

Fredrik var uppe i nio dagar i rad utan att sova en blund. Förlusterna blev större och jakten på 

vinst var en drivande kraft för att fortsätta spela, berättar han. 
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8.1.4 Socialisation  

Då föräldrarna utgör vår primära socialisation och är våra signifikanta andra, är det en 

självklarhet att vi internaliserar deras traditioner, normer och värderingar som barn.  Men när 

vi sedan växer upp och är redo för att komma ut i samhället, möter vi nästa fas i 

socialisationsprocessen, dvs. den sekundära socialisationen. Inom denna fas skapar vi en 

vänskapskrets och internaliserar de normer och värderingar som råder där.  

   Vår intervjuperson Toni berättade om hur han som barn brukade satsa pengar på 

tuppfäktningar som organiserades av andra barn i hans hemland. Han introducerades alltså 

genom sin sekundära socialisation för ett spel där pengar användes som insats. När Toni 

senare kom till Sverige, socialiserade han in sig i en vänskapskrets där pokerspel var väldigt 

populärt. Ännu en gång presenterades han för ett hasardspel. Hans intresse för pokern ökade i 

takt med att han umgicks med sina kompisar och spelade poker allt oftare.  Toni förklarade att 

han kom in i spelet pga. grupptryck, men att detta senare förvandlades till sökandet efter 

spänningen och känslan av att vinna pengar. Toni internaliserade redan som barn de normer 

och värderingar som rådde i hans hemland och tuppfäktningen var ett sätt att gå ut och ha 

roligt med sina kompisar. Pokern var på samma sätt en nöjesfaktor för Toni och hans 

vänskapskrets.  Sökandet efter spänningen och känslan att vinna pengar gjorde att han 

spenderade allt mer tid på spelandet. Till slut var han fast i ett beroende som han än idag inte 

har kunnat ta sig ur. 

    Dennis kom in i spelandet genom sin sekundära socialisation. När han umgicks med sina 

kompisar kände han att han hamnade utanför eftersom de ständigt pratade om matcher de 

skulle tippa på. Något som Dennis varken hade intresse för eller kunskap om. För att inte 

hamna utanför gänget, började Dennis intressera sig för tippning och började även tippa. Detta 

såg han som en social faktor då han umgicks med kompisarna. Med tiden blev tippningen 

också en nöjesfaktor och alltmer vanlig. Spelandet utvecklades senare till automatspel och 

blackjack då han var ute med kompisarna på krogar och liknande. Dennis internaliserade de 

normer och värderingar som fanns i socialisationen för att inte hamna utanför gänget. Detta 

var alltså hans ingång i spelandet som efter en period tog cirka tre timmar av vardagen och 

ledde till ett beroende som han hade svårt att ta sig ur. 

   Martins ingång i spelandet började när han var 14 år gammal. Han spelade även om pengar 

mot sina kompisar i olika sporter som tennis och golf. För att kunna satsa pengar samlade de 

på flaskor som de senare pantade. Större delen av Martins socialisation sysselsatte sig med 

spel då hans kompisar ofta spelade och han själv arbetade på travet. Martin själv tror starkt på 
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att ”fel” umgänge leder till att man själv hamnar i ett spelberoende och att spel i hemmet kan 

utvecklas till spel ute, men med pengar som insats. Martin berättar med egna ord: ”Men 

umgänget, det är med dem man börjar som barn. Sen är det många som spelar hemma och sen 

börjar man spela ute med pengar”. Martin menar alltså att man kommer in i spelandet genom 

den sekundära socialisationen där umgängeskretsen finns. Han menar dock att det för många 

börjar i ett tidigare stadium, dvs. i den primära socialisationen, i hemmet. Då menar han att 

man som barn lär sig spela olika spel i hemmet och sedan börjar spela med pengar vid vuxen 

ålder. Martin själv, som hävdar att hans spelande började genom den sekundära 

socialisationen, har varit aktiv inom spel de senaste 32 åren och han är idag spelberoende.  

   För Fredriks del tog spelet fart på allvar för cirka 19 år sedan. Han hade ett stort intresse för 

tippning med sina kompisar. Han såg tippningen som en social faktor. Detta var dock bara till 

en början. Fredrik började då även spela poker och på spelautomater och här kom spänningen 

att spela större roll. Fredrik berättade att han förutom dessa två ovan nämnda faktorer, även 

ser spelandet som en livsstil. Han berättade även att han själv tror att den sekundära 

socialisationen, dvs. kompisarna och umgänget är en stor orsak till att människor börjar spela 

och riskerar att hamna i ett spelberoende. 

 

 

8.1.5 Globaliseringen – värvning av spelare genom media och teknik 

Globaliseringen är en av de faktorer som har påverkat spelandets ökning av popularitet idag. 

Hur denna popularitet har ökat och vad globaliseringen har medfört när det gäller utökningen 

av spel och spelande idag, kan förklaras utifrån aspekter såsom marknadsförning och 

teknologi. Lalander (2001:23) menade att vissa oönskade influenser är idag svårare att 

förhindra då medievärlden är på väg in i en allt mer liberaliserad marknad, och detta kan man 

se även genom spelvärldens sätt att nå ut till människor och locka till sig fler spelare. Då tv-

sändningar av utländska pokerturneringar och reklam för spel visas allt oftare på svenska tv-

kanaler, och ständigt når ut till en stor mängd människor, blir det mycket enklare att locka 

dessa människor in i spelvärlden. Ove Svensson (2005:107) påpekade samtidigt att gränsen 

mellan spel och underhållning har suddats ut, vilket kan resultera i att hasardspel inte tas på 

stort allvar. Peter är ett bra exempel på detta, då den främsta anledningen till att han själv gav 

sig in i hasardspel är att han hade sett en pokerturnering på tv, vilket väckte hans intresse för 

spel omedelbart, främst pga. det sätt som det hela porträtterades, dvs. glamouröst och enkelt. 

Peter berättar:  
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”Där sitter man i soffan och kollar på tv:n där man ser ett antal killar sitta i sköna läderstolar vid 

ett runt bord, medan de blir serverade drinkar och annat, och de spelar kort och får betalt för det. 

De kan bli rika genom att spela ett spel, som egentligen vem som helst kan lära sig. Klart att man 

blir intresserad”.  

 

Även Roger, från Kolmårdens behandlingshem, menade det är väldigt mycket reklam för spel 

nuförtiden och påpekade hur omöjligt det är att öppna en tidning, slå på tv:n eller datorn utan 

att någon form av spelreklam kommer upp. Utländska spelföretag såsom Expekt, Bettson, 

Unibet och Ladbrokes är bara några av spelföretagen som satsar starkt på reklam. Även Patrik 

reagerade på reklamens styrka och menade att reklamen är kraftigare än alla varningar och 

broschyrer som läggs ut för att göra oss medvetna om riskerna med spelande. Detta, menar 

han, är eftersom reklamen når ut till fler människor än vad alla varningar gör. Han nämner 

cigaretter som exempel, och menar att det är förbjudet att göra reklam för dessa i Sverige, 

vilket överrensstämmer med faktumet att man varnas för konsekvenserna. När det gäller spel 

däremot skapas det ett slags dubbelmoral, då vi varnas för konsekvenserna, men sedan 

ständigt exponeras för reklam för spel som finns till för att uppmuntra oss till spelande.  

   Den kanske största inverkan på hasardspel och spelande som globaliseringen har haft är 

dock utvecklingen av nätpoker. Att spela på nätet innebär att man genom att gå in på en 

spelsida på internet, kan spela poker med riktiga människor, från olika länder och för riktiga 

pengar. Dessa spelsidor, med hjälp av den teknologi som ständigt förnyas, har idag 

möjliggjort att man kan ha ett casino i sitt hem, där man kan spela hur ofta och hur länge man 

än vill.  Man kan satsa sina pengar precis som i ett vanligt casino, genom att bara skriva in 

ens bankkortnummer, och riskerna för att bli beroende är minst lika stora som att spela på 

riktiga automater och pokerbord. Några av de vi har intervjuat, som Martin, ser denna typ av 

spelande som en definitiv väg in i spelberoendet, då det nu inte rör sig om att spela en viss 

summa och sedan gå hem, utan där man kan spela i flera dagar tills pengarna på kontot 

försvinner helt. Trots att han har varit spelberoende i en stor period och vet att han har lagt 

stora summor på spelautomater och andra hasardspel som man hittar i pubar och casinon, är 

onlinespel något han starkt aktar sig för. Även Sebastian inser faran med att man spelar på 

internet och påpekar hur riskerna för spelberoende kan öka i samband med tillängligheten: 

”Idag tycker jag att det finns mycket mer att välja bland. Man behöver inte åka utanför sitt hem för 

att spela. Man har kasinot i sitt eget rum nu, via datorn och spelmissbruket kan då öka markant 

eftersom ingen kan märka att du spelar. På 5 min kan du förlora femtusen kr”. 
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Sebastians ord visar också på hur svårt det är att hålla koll på någon som spelar, vilket kan 

utgöra ett problem för exempelvis föräldrar vars möjligheter till att hålla reda på sina barns 

utgifter minskas. Adam var bara 17 år gammal när han började spela nätpoker. Eftersom han 

var för ung för att ha eget bankkonto vid den tiden, vilket utgör ett hinder för nätpoker 

spelande, hände det att han använde sig av sina kompisars konton i stället. Detta visar på att 

även minderåriga kan spela nätpoker, genom att lägga in egna pengar på någon annans konto. 

Adam påpekar även att han öppnade eget konto så fort han fyllde 18 år, vilket utvecklade 

hans spelande ännu mer.  

 

 

8.1.6 Konsumtionssamhället 

Bauman(2000) hävdar att individerna i ett konsumtionssamhälle drivs till att konsumera för 

att uppnå tillfredställelse. Det Bauman(2000) menar med att tillfredställelsen är ögonblicklig, 

är när vi en gång har konsumerat och uppnått det vi velat ha, får vi viljan att fortsätta 

konsumera för att känna tillfredställelse igen. Våra intervjupersoner som befinner sig, eller 

har befunnit sig i ett spelberoende, berättade att de vid början av sitt spelande satsade små 

summor pengar. Högre insatser har gett spelarna högre tillfredställelse då de har känt att 

spänningen ökat. Fredrik som till en början av sitt spelande ägnade sig åt tippning med mindre 

insatser, använde sig av betydligt högre insatser när han började spela poker och på 

spelautomater. Han berättade att han under en lång period förlorat tusentals kronor dagligen 

på spelautomater. För att öka spänningen ytterligare, åker han till casinon runt om i Sverige. 

Vid ett tillfälle spenderade han 600 000 kronor på en kväll i ett casino. Vid ett annat tillfälle 

vann han 720 000 kronor. Här kan vi se hur insatserna ökat markant under tiden Fredrik har 

spelat och enligt honom själv spelar han med allt högre summor för att få känna spänning, 

dvs. bli tillfredställd genom att konsumera som Bauman(2000) hade förklarat det. På samma 

sätt höjde även Jonas insatserna för att få känna tillfredställelse.  

”… alltså känslan man fick när man satsade så mycket där man hade chansen att vinna så 

mycket… man får en liten kick av det liksom”, säger Jonas. 

För Martins del handlar allt om att konsumera på spel. Han berättade att han är villig att lägga 

alla pengar han har i sin besittning på spel. Då han lever på bidrag, har han vid flera tillfällen 

spelat upp alla pengar. Hans föräldrar valde då att hålla inne hans månadsinkomst och istället 

ge honom 500 kr om dagen att klara sig på. Det ledde till att Martin spelade för 500 kr om 
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dagen. Idag får han 100 kr om dagen som han spelar för och resten av pengarna använder 

föräldrarna till att betala Martins räkningar och köpa mat. Martin berättade också om att han 

ibland tigger pengar från människor han känner för att kunna spela ännu mer. Tiggandet och 

ständiga bristen på pengar leder många gånger till att han blir utstött av andra människor. 

Martin skulle, enligt Baumans(2000) teorier, vara en otillräcklig konsument på så sätt att han 

inte konsumerar på något annat än spel. Därmed har han inte pengar att konsumera på annat 

som övriga samhället ser som nödvändigt och självklart. Av den anledningen blir han även 

utstött och ses som en avvikare. Dennis menar att han såg spelandet som ett sätt att utöka sin 

ekonomi och han menar att många idag drivs in i spelandet pga. av samhället sätter press på 

dem. Med det menar han att dagens finanskris kan vara en anledning till att människor som 

har lägre inkomster börjar spela för att på samma sätt som Dennis försöka utöka ekonomin. 

För många som idag förlorar sina arbeten pga. krisen, är pengabehovet större och många ger 

sig in i spelen i hopp om att vinna snabba pengar. För Adams del är pokern ett yrke och enligt 

honom en stadig inkomst. Vinsterna inom pokern har bidragit till att han har kunnat 

konsumera mycket då han lyckats köpa bil, lägenhet och resor tack vare spelandet. Samtidigt 

som samhället sätter press på oss och bristen på arbete blir större, ser många spel som en 

snabb möjlighet att utöka sin ekonomi. Det många dock inte är medvetna om, är faktumet om 

spelandets baksidor, som i många fall kan leda till en rad olika konsekvenser. 

 

 

 

 

 

8.2 VÄGEN UT 

Nedan analyserar vi möjligheter och anledningar till individernas väg ut ur spelberoendet. 

 

8.2.1 Empowerment 

Att återuppbygga sig själv då man känner att man har nått botten kan innebära ytterligare 

svårigheter för personen i fråga och kan även verka på gränsen till en omöjlighet i många fall. 

Empowerment i sig, som tidigare nämnt, innebär att ge styrka åt någon eller något som saknar 

det. I detta fall handlar det om personer som låtit sitt spelande gå i överdrift och bortom 

kontroll, vilket har lett till olika typer av konsekvenser, framförallt ekonomiska och sociala. 

Trots att många utav våra informanter är fullt medvetna om de svårigheter som spelandet har 
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tillfört deras liv, menar de att behovet att fortsätta spela är fortfarande större än behovet att 

sluta. En gemensam tanke, som ett antal av våra informanter delade, var att den lätta 

tillgången till spel gör det nästan omöjligt att ignorera dem. Toni, Martin och Jonas menade 

alla att det skulle krävas en total avhållsamhet från spel för att kunna bli helt fri från dessa. 

För att detta ska ske krävs det att man befinner sig någonstans där spel inte finns. Martin 

berättade att han inte ens tänkte på spelande under tiden då han besökte sin syster i Israel, där 

spel var förbjudna. Att ta semester och vara borta från spel är det enda som riktigt funkar för 

att man ska bli helt kvitt spelberoende, dvs. för att man ska få den tid man behöver för att 

återhämta sig. Martin hade turen att ha en stödjande syster som hjälpte honom komma bort 

från spel, under en period åtminstone. Familjen, den primära socialisationen, har i mångas 

åsikt en oerhört viktig roll när det gäller att ta sig ut ur spelberoendet. Patrik såg familjens 

stöd som en avgörande faktor för att kunna sluta spela. Han menar att det var hans familj som 

både gav han viljan och styrkan att komma ut ur beroendet. När han kom till insikt om hur 

mycket han hade sårat sin familj genom att missbruka spel, var han villig att göra vad som 

helst för att komma ut ur sitt beroende, berättar han. Även Dennis berättar att hans spelande 

sattes under kontroll först efter att han slutade studera och återvände hem till sina föräldrar, 

som omedelbart la märke till att han spelande mycket mer än han gjort tidigare. I Dennis fall 

var även bytet av umgänge, den sekundära socialisationen, en viktig faktor för att minska sitt 

spelande. Ett umgänge med personer som inte spelar, bidrar till att han inte heller tänker på 

spel, åtminstone inte lika mycket. Att vara villig att komma ur spelandet, är dock något som 

de flesta utav våra intervjupersoner såg som en avgörande faktor när det gäller att lämna 

spelberoendet bakom sig. En del av innebörden av empowerment, som vi även nämnt tidigare, 

går ut på att man aktivt tar kommandot enskilt eller kollektivt och att man tillkämpar sig 

”makten”. I detta fall menar vi makten, eller styrkan, som krävs för att bekämpa och ta sig ut 

ur ens beroende. Att inse att man befinner sig i ett beroende, och att detta beroende har lett till 

konsekvenser och kan leda till ytterligare fler sådana, är enligt många första steget ut. Jonas 

poängterade detta starkt, men menade att det även finns fall där personen i fråga inser 

problemet, men saknar viljan och inte tar tag i problemet själv, utan väntar på att någon annan 

gör det åt honom. Detta, i hans åsikt leder till att man förblir kvar i beroendet och säger därför 

att: ”du måste själv vilja, det är du som bestämmer”. Även Peter delar samma åsikt, då han 

menar att stöd och hjälp från familj och kompisar är bra, men att det inte räcker hela vägen ut. 

”Sen förstås ska man inse problemet och att spelandet har förstört ens liv och vilja ta sig ur 
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det. Många kan leda dig in i spelandet, men ingen annan kan ta dig ut förutom du 

själv”(Peter).  

   Vid sidan om det stöd man får från familjen och vännerna för att komma ut ur sitt beroende, 

finns även organisationer vars arbete går ut på att hjälpa de som är spelberoende att komma ut 

ur beroendet genom behandling. Inom ett behandlingshem såsom Kolmårdens 

behandlingshem, försöker man genom att använda sig av kognitiv beteendeterapi förändra 

klientens beteende på ett känslomässigt sätt. Även denna typ av organisationer tar hjälp av 

klientens anhöriga, som de menar fungerar bra som stöd under terapins gång. Samtidigt menar 

även Roger Thörn, ägaren och föreståndaren av Kolmårdens behandlingshem, att den egna 

motivationen är avgörande även inom behandlingshemmen.  

”Alla här är ju här av fri vilja. Alla har sökt hit för att få hjälp. Du kan aldrig tvinga någon till förändring, det 

funkar inte”(Roger).  

   Nedan kommer vi att ytterligare analysera hur vägen ut ur spelberoendet går till för den 

spelberoende personen. De tre återstående faser kommer att hjälpa läsaren få en mer 

detaljerad insikt om vad som krävs för att den spelberoende ska kunna påbörja sin väg ut ur 

beroendet, samt hur detta sker stegvis.   

 

 

8.2.2 Kritiska fasen 

Denna fas, är enligt Custer, den fas där vägen tillbaka börjar. För att en spelberoende person 

ska kunna anses tillhör denna fas, gäller det att personen uppfyller vissa krav. Först och främst 

gäller det att personen i fråga själv inser och erkänner att han/hon befinner sig i ett 

spelberoende och att han/hon behöver hjälp för att ta sig ut ur sitt problem. Majoriteten av 

våra intervjupersoner pratade om vikten av att inse sitt problem. De delar tanken om att 

insikten till ens problem är första steget till lösningen på problemet. Peter menade att man 

som spelberoende ska inse att spelandet förstört ens liv och därför vilja komma ut ur det, och 

Fredrik sa att viljan är avgörande, men att det är svårt att hitta viljan då man är spelberoende. 

Utav våra intervjupersoner var det dock Martin som enligt vår åsikt tillhör denna fas, trots att 

han har suttit på ett behandlingshem i ett antal månader, men hade fortsatt sitt spelande så fort 

han hade kommit ut. Då vi gick genom Martins intervju, kom vi att tänka på Dennis ord, då 

han menade att det krävs vilja och stöd från annat håll även efter behandlingen, då dessa 

organisationer inte kan hålla reda på en efter man kommit ut. Detta var kanske det som 

saknades för att Martin skulle bli kvitt sitt spelberoende helt. Martins vistelse på 

behandlingshemmet har samtidigt fått honom att inse sina problem, vilket är något som sätter 
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honom inom denna fas och något som kanske i framtiden kan utvecklas till nästa fas. Martin 

påvisade sitt medvetande om sitt spelberoende klart och tydligt för oss under intervjuns gång.  

 

”Det är beroende att spela tre timmar om dagen.  Tänk, 500 spänn om dagen! Vet du hur mycket pengar det är, 

fattar du det?”, sa Martin.  

 

Den kritiska fasen innebär även en känsla av oro och rädsla, då många fruktar för att de inte 

har det som krävs för att kunna ta sig ut ur sitt beroende, vilket är något som bl a Sebastian 

var medveten om, men som samtidigt påpekade att även detta är något som kan överkommas 

med lite stöd från andra och framförallt tålamod från båda håll, dvs. från de som hjälper 

personen komma ur spelberoendet och från den spelberoende personen själv. Vid sidan om 

insikten om problemet, innebär denna fas även ett försök från de spelberoende att 

återuppbygga de sociala nätverk de har förstört under beroendets gång.   

 

 

8.2.3 Uppbyggnadsfasen 

Under denna fas ska den spelberoende personen ha insett sitt spelberoende och börjat tänka 

mer realistiskt. Att börja lösa de problem personen skapat under tiden som spelberoende, 

framförallt när det gäller ekonomin och de sociala nätverk som bytits, är en avgörande faktor 

för att personen ska kunna tillhöra denna fas. Toni, som ur vår synpunkt skulle kunna tillhöra 

denna fas, har minskat sitt spelande, trots att han inte än har slutat helt. Han har dock insett 

sitt problem och börjat ta tag i problemet, framförallt för familjens skull, då hans spelande har 

gjort att fokus på familjen har lagts åt sidan och då han fruktar att förlora sin familj på grund 

av det. Av den anledningen är han orolig för att hans fru en dag ska lämna honom. En annan 

sak han oroar sig för, är om han fortsätter såhär och inte finns där för sin dotter, finns 

möjligheten att dottern tappar respekt för honom när hon blir äldre. Toni visar på att han har 

börjat tänka logiskt och börjat inse vad som verkligen är viktigt i livet. Han har blivit mer 

realistisk, med andra ord. Behovet av att spela finns dock kvar, och han är medveten om det. 

Trots att hans spel har minskat, finns alltid risken att han kan börja spela mer igen. Även 

Jonas är en person som skulle kunna tillhöra uppbyggnadsfasen. Han har insett de 

konsekvenser som hans spelande har lett till. Hans ekonomi rasade och hans förhållande till 

sin familj började baseras på lögner från hans sida. Framförallt när det gäller ekonomin, har 

han insett att han alltid hade brist på pengar och att även om man vinner, så vinner man inte 

tillbaka de pengar man har förlorat. Han menar att det gällde att vakna upp ur dvalan och inse 
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att man aldrig kommer att vinna tillbaka dessa pengar, utan att man ska lägga ner det helt och 

börja om på nytt, vilket han gjorde.  

 

8.2.4 Växtfasen 

Trots att personen känner att han/hon har kommit över sitt beroende helt, finns ändå fruktan 

för återfall. Flera utav våra intervjupersoner menade att risken för återfall finns kvar och att 

det endast finns ett sätt bli fri från spel, och det är att inte vara omkring dessa. Martin pratade 

om hur han mådde som bäst då han besökte sin syster i Israel, där hasardspel var förbjudet. 

Han berättade att han inte ens kom att tänka på spel under perioden han var där och att ifall 

han hade stannat längre, hade han varit fri från sitt spelberoende idag. Hans lösning på total 

frihet från spel är alltså en lång semester, någonstans där spel inte finns, vilket gör att han 

ytterligare än gång planerar att resa iväg och besöka sin syster i Israel. Även Jonas menade att 

en total frihet från ens spelberoende hade enklast skett och bestått ifall spelen totalförbjöds i 

Sverige. Staten borde, enlig Jonas, ta bort spelen helt. Annars är det lätt att man dras till dem, 

så fort man stöter på dem i en krog eller liknande. Risken för återfall ökas i samband med att 

spelen finns omkring personen. Men, framförallt kännetecknas denna fas av en insikt om att 

det finns mer än spel i livet och att den före detta spelmissbrukaren känner en viss belåtenhet 

och stolthet över att ha tagit sig till denna fas. Dennis kände denna lättnad, då han slutade 

spela bort sina pengar på automater. Idag tippar han fortfarande ibland, men är inte beroende 

av sitt spelande. Han flyttade tillbaka till föräldrarna, där han skaffade sig ett nytt umgänge 

och kunde börja om igen. Trots en lättnad över att ha kommit över sitt beroende, då han är 

medveten om de konsekvenser som spelberoende kan leda till, känner han att faran för återfall 

fortfarande finns där. 

 

 ”Det känns skönare nu när man inte är fast vid det hela. Jag är lite rädd att komma in i det igen 

liksom. Vet hur det går till nu. I början är det kul o roligt. Man går ’all in’ utan att bry sig så att 

säga, och sen sitter man plötsligt fast i skiten o väntar på att någon hjälper en ut ur det”. 

 

 

8.3 Sammanfattning av analys 

 

Inledningsvis kan vi säga att socialisationen är en viktig faktor för individens ingång i 

spelvärlden. Samtidigt som vissa påverkas av den primära socialisationen under uppväxten 
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och inom familjen, påverkas andra av den sekundära socialisationen, såsom ens umgänge, 

senare i livet. Socialisationen kan alltså vara en sorts introduktion till spelandet. Sociala 

aspekter till början av spelandet är dock något som den biologiska förklaringsmodellen inte 

tar upp. Att socialisationen kan leda människor in till spelandet behöver inte nödvändigtvis 

betyda att den leder direkt till ett spelberoende. De som vi idag kallar för spelberoende är en 

grupp människor som inte kan hantera sitt spelande, de har ett tvångsmässigt spelbegär. 

Därför kan biologiska eller psykologiska förklaringar komma att spela roll. Om man hamnar i 

ett spelberoende eller inte, är alltså individuellt. Vissa löper större risk medan andra klarar av 

att hålla sig inom rimliga gränser. De tre inledande faserna förklarar den process denna grupp 

människor som löper större risk för att hamna i ett spelberoende går genom. Det är med hjälp 

av dessa faser som man märker att vissa människor inte klarar av att begränsa sitt spelande 

utan går vidare till nästa fas. Spänningen verkar spela stor roll när vissa individer utvecklar 

spelandet till ett missbruk. När de väljer att konsumera på spel, fortsätter den ständiga jakten 

på tillfredställelse att söka efter nya höjder. Konsumtionssamhället lockar människor till att 

spela då många ger sig in i spelandet för att vinna snabba pengar.  

   Vi kan även konstatera att globaliseringen utgör en viktig roll i framförallt värvningen av 

nya spelare, som med tiden kan komma att bli spelberoende. Genom en stark 

marknadsförning av hasardspel via reklam och även tv-sända pokerturneringar i form av 

underhållning, där hasardspelen endast framställs som något kul, enkelt och glamouröst, 

lockar spelbolagen människor till att pröva på denna typ av spelande. Detta, som vår 

undersökning visar, är en väg in i spelberoendet för vissa. Globaliseringen har även 

möjliggjort att man via internet kan spela när man än vill och hur länge man än vill, så länge 

pengarna räcker. Internetspelandets möjligheter och tillänglighet innebär ytterligare risker då 

chanserna att spelaren blir spelberoende ökar. Ålder, tid och plats utgör inte någon form av 

hinder längre, vilket lockar både yngre och äldre till att pröva sin tur i spel. 

    De tre resterande faser, i samband med empowerment teorin, klargjorde på vilket sätt den 

spelberoende personen inser sitt problem, samt hittar styrkan och viljan att bli fri från sitt 

beroende. Avhållsamhet från spel är vikigt för att den spelberoende ska ha tid att komma över 

sitt beroende. Stöd från familj, vänner och även professionell hjälp inom behandlingshem kan 

hjälpa den spelberoende personen på traven. Det är dock den egna viljan och beslutsamheten 

att ta sig ut som är den avgörande faktorn för att personen ska bli kvitt sitt beroende för gott.  
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9. REFLEKTION & SLUTDISKUSSION 

 

I detta arbete har vi gjort en kvalitativ undersökning med tio intervjupersoner. Forskningen 

bygger på insamlad empiri, i form av intervjuer, som analyserats utifrån utvalda teorier som 

består av globalisering, socialisation, konsumtionssamhället, empowerment och Custer & 

Milts sex faser inom hasardspelande, som användes för att bl a redogöra för den process en 

spelare går genom då han går in i ett tillstånd av spelberoende och sedan kämpar för att ta sig 

ut ur beroendet. Anledningen till att valde att undersöka spelberoende är eftersom vi anser det 

vara av vikt att erhålla djupare förståelse av problemet, då spelberoende är ett aktuellt 

problem som kan komma att prägla vårt samhälle ytterligare framöver. Spelberoende är i vår 

åsikt fortfarande är ett underskattat problem som hamnar i skuggan av andra typer av 

beroende, såsom narkotika- och alkoholberoende, vilket är ytterligare en orsak till att vi valde 

att skriva om just spelberoende.  

   Då vår insamlade empiri bearbetats, kom vi fram till att orsakerna till att individer ger sig in 

i hasardspelande varierar i en viss utsträckning. Vissa, till exempel, gör det eftersom all 

publicitet inom media, såsom reklam och pokerturneringar, har väckt ett visst intresse för 

hasardspel, medan andra gör det för att fly sina problem genom att lägga sin fokus på spel. En 

dominerande faktor för inträdet i spelberoende är dock spänningen, som för många är själva 

meningen med spelandet, i stället för pengar. Samtidigt hittade vi även gemensamma drag för 

några av våra informanter, då ett större antal av våra intervjupersoner hade kommit in i 

spelandet av liknande anledningar, såsom umgänge, och även hittat vägen ut på ett likadant 

sätt, där ett stort antal håller med om att det är den egna viljan, med stöd av familj och vänner, 

som är avgörande för att man ska kunna komma ut ur sitt spelberoende.  

   De svårigheter som vi upplevde med detta arbete kretsade oftast kring själva presentationen 

av arbetet. Vi hade redan valt ut ett antal teorier som vi ville fokusera arbetet kring, men 

under arbetets gång skapades även nya idéer och vi hittade mer fakta och teorier som vi skulle 

kunna använda oss av. Att man för in nya idéer och nytt material efter att vi redan har bestämt 

en struktur på arbetet, ledde till en viss problematik. Exempelvis var Custer och Milts sex 

faser av hasardspelande något vi ansåg kunna komma till nytta för att beskriva spelarnas väg 

in och väg ut ur spelet. Samtidigt som vi gärna ville ha dessa faser i arbetet, trots att de är 

skrivna utifrån psykologiskt perspektiv, var vi inte säkra på om vi kunde använda oss av dessa 

faser i form av en teori. Slutligen bestämde vi oss för att använda faserna som en 
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förklarningsmodell till vad spelare går genom under tiden som de färdas genom dessa faser, 

samt i vilken fas de befinner sig för tillfället. De sista tre faserna går ut på hur spelaren inser 

sitt beroende och kämpar sig ut, vilket vi ansåg passade bra som ett stöd åt empowerment-

teorin.  

    Ett annat problem vi stötte på under arbetets gång var jakten på intervjupersoner. Trots att 

vi var medvetna om att ens beroende av spel inte är ett något man gladligen diskuterar med 

främlingar, hoppades vi kunna lättare få människor att ställa upp på intervjuer om vi 

förklarade vårt syfte och gjorde dem medvetna om att de kan förbli anonyma om de så önskar. 

Många ställde upp utan några vidare problem, medan andra tvekade. Det som utgjorde störst 

problem i detta fall, var att ett antal personer som gick med på att bli intervjuade i början, 

valde att inte ställa upp i slutändan. Detta kostade oss tid, då vi var tvungna att återigen 

försöka hitta nya intervjupersoner för att ersätta de som vi trodde att vi redan hade. Vi hade 

troligen undvikit detta ifall vi var förberedda på en sådan planändring och istället bokat in ett 

par reservintervjuer, för säkerhets skull. 

    Vad gäller oss själva, i rollen som forskare, kan vi med säkerhet säga att den kunskap i 

form av förförståelse som vi hade med i början av arbetet har förändrats under arbetets gång. 

Exempelvis tog vi det för givet att människor som är spelberoende oftast inte var medvetna 

om sitt beroende och vägrade erkänna detta för varken sig själva eller andra. Under tiden vi 

intervjuade våra intervjupersoner, insåg vi att många av dem var medvetna om sitt problem 

och även om hur andra ser på dem. De var fullt medvetna om den situation de befinner sig i. 

Vi insåg att vi, som många andra, hade en del fördomar om spelberoende som vi inte ens var 

medvetna om innan intervjuns skede. Dessa fördomar, insåg vi, hade även spridit sig till våra 

antaganden om hur dessa personer börjar spela, då vi utgick från att de antingen spelade för 

att vinna snabba pengar, eller för att de inte hade annat att göra. Vår analys av resultat klargör 

hur fel vi hade angående detta. 

   Vi vill också utnyttja detta tillfälle att säga att hasardspel är en form av spel som enligt oss 

borde vara under hårdare bevakning och kontroll av staten. Spelande över internet borde 

kontrolleras ytterligare, då vi inom våra intervjuer även fick höra hur även minderåriga 

personer lyckas spela poker för pengar, vilket i vanliga fall hade varit förbjudet. Ett sådant 

exempel visar tydligt på att internetspelande innebär en ny typ av samhällsfara då den är 

svårare att kontrollera än vad vanliga spelmaskiner och pokerbord inom klubbar och casinon 

är.  
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Avslutningsvis skulle vi vilja tacka de personer som ställt upp på intervjuer och möjliggjort 

detta arbete. Vi vill även tacka Niklas Westberg, vår handledare, som bidragit med egna 

åsikter och tankar kring vårt arbete, som under arbetets gång kom väl till nytta. Samtidigt vill 

vi även tacka Ove Svensson, som genom sina kunskaper inom detta tema kunde förse oss med 

goda råd, tips och litteratur som har varit till stor hjälp för oss.  
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Intervjuguide 

 

 

Ålder, yrke, sysselsättning, fritidsintressen 

 

 

Har du något minne av hur gammal du var när du spelade för pengar för första gången? 

 

 

Vad var det som väckte intresset för denna typ av spel? 

 

 

Vad var din första reaktion till denna typ av spelande? 

 

 

Var tycker du går gränsen mellan att spela mycket och vara spelberoende? 

 

 

Vad är anledningen, tror du, till att man hamnar i ett spelmissbruk? 

 

 

Hur mycket av din tid spenderar du på spel? 

 

 

Hur länge har du spelat och hur började du spela?  

 

 

Vilken påverkan har ditt spelande haft på ditt liv? 

 

 

Vad tror du man kan, eller borde göra för att komma ut ur ett spelmissbruk? 

 

 



65 

 

Känner du till någon hjälporganisation? 

 

 

Hade du kunnat tänka dig att vända dig till någon av dessa organisationer om du kände att du 

började bli fast i spelandet? 

 

 

Alt. fråga: Hur gick du till väga för att ta dig ur spelmissbruket? (endast för de som har 

kommit ut ur spelmissbruket) 

 


