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Förord  

Vi vill här ta tillfälle i akt och tacka personalen på spelberoendeföreningen i 

Västsverige för att de ställde upp på intervju och delade med sig sina erfarenheter till 

oss. Vidare vill vi även tacka vår handledare Ove Svensson för all den hjälp och 

vägledning som vi har fått under arbetets gång.  

Sanjin & Almira  
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Abstrakt  

Titel: En sociologisk studie om livet som (ex) spelare  

Nivå: C-uppsats  

Författare: Sanjin Okic & Almira Osmic  

Handledare: Ove Svensson  

Datum: 2011-05-26  

 

Syftet med vår studie är att utifrån en sociologisk frågeställning belysa utvecklingen 

av spel om pengar över tid. Vidare vill vi också se hur spelandet övergår från 

sporadiskt spelande till mer vanemässigt spelande samt utvecklingen av ett 

spelberoende och hur detta kan avlösas av en situation utan spel. Vi är riktigt 

intresserade utav processen in i ett spelberoende och vilka faktorer som ligger till 

grund att en person utvecklar ett spelberoende samt vägen ur. Detta är inte likaväl 

belagt i forskningen och därför har vi valt att uppmärksamma det. De frågeställningar 

vi kommer att belysa i uppsatsen handlar om vilka förhållanden som bidrar till att en 

person börjar spela om pengar och hur någon tar sig ur sitt spelberoende. Metoden 

som användes var kvalitativ ansats i form av semistrukturerande intervjuer med fem 

män som tidigare varit spelberoende.  

 

Resultatet av studien visar på att enligt intervjupersonernas berättelser så var det deras 

familjeförhållanden samt omgivning som var orsaken till att dem kom i kontakt med 

spel. Det kan konstateras nu i efterhand att våra fem intervjupersoner satt sig själva i 

enormt höga skulder på grund av spelandet. De har alla fått välja mellan att gå under 

eller söka hjälp. Valet blev att söka hjälp och alla har hittat en väg ut från 

spelberoendet trots att det krävdes förödande konsekvenser. Idag arbetar dem som 

stöd och rådgivare på en spelberoendeförening i Västsverige emot spelberoende.  

 

 

 

 

Nyckelord: Spelberoende, Spelberoendeförening, Kvalitativ undersökning  
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Kapitel 1. Inledning  

I detta kapitel introduceras uppsatsen fokus på spelandets utveckling och de problem 

detta fört med sig för enskilda spelare, men även deras väg ut ur problemen. Vidare 

redovisas uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Vi har valt att fokusera fenomenet spel om pengar därför att spelandet ökat i 

omfattning under de senaste 15 åren. Det är män som spelar mest regelbundet och för 

de största beloppen vid varje speltillfälle. Av tidigare forskning (Svensson 2005) 

framgår ungdomar är den grupp som fått mest problem på grund av sitt spelande. Det 

är tre till fyra gånger vanligare att de får problem jämfört med vuxna spelare. Det 

ökade spelandet och inrättandet av kasinon efter internationell förebild i Stockholm, 

Malmö och Göteborg samt i Sundsvall har gett upphov till en stundtals upprörd 

debatt. Den har inte mildrats av att staten tjänar miljarder på spelandet genom 

Svenska spel samtidigt som de ska svara för tillsynen av spelandet.  

Vad som väckte vårt intresse för spel om pengar 

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som finner spel om pengar riktigt 

intressant. Vi har fler frågor än vi hinner belysa med denna uppsats. Vad är det t.ex. 

som gör att en person utvecklar ett spelberoende, men inte en annan? Hur ska man 

själv veta när spelandet har gått från att vara sporadiskt spelande till dess att det blivit 

ett vanemässigt spelande? Svensson (2005) ger i sin avhandling några svar när han 

pekar på det bedrägliga i spelsituationen, och att spelare som föredrar snabba och 

kontinuerliga spel löper större risk att få problem än andra. Att spela ofta och för stora 

belopp är även det förhållanden som innebär ökad risk för spelproblem.  

Spelberoende 

Under 1950-talet lanserades begreppet spelberoende i Sverige som en förklaring till 

hur det kom sig att vissa spelare inte verkade kunna kontrollera sitt spelande. Det var 

ett begrepp som kom från amerikansk spelforskning som dominerades av medicinska 

och psykiatriska förklaringsmodeller. Användningen av beroendebegreppet har trots 

kritik för sin vaga innebörd fått stor spridning. Beroende förklaras som en följd av en 

överdriven konsumtion av alkohol, narkotika och spelande. Förutom att begreppet 

beroende betraktas som en följd av överdriven konsumtion så är det även kopplat till 
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ett okontrollerbart beteende. Det brukar markera att personen behöver hjälp för att 

kunna avbryta sitt destruktiva beteende och få hjälp att sluta spela. 

Det är vägen in i ett spelberoende och vägen ut ur detta som vi kommer att fokusera 

med vår uppsats. Vi menar att detta har både praktisk relevans genom att det belyser 

ett aktuellt samhällsfenomen. Medan spelforskningen, enligt Svensson (2005), i 

allmänhet ägnat sig åt att skildra vägen in i problemen, som ofta beskrivits med 

medicinska termer och betraktats som kroniska tillstånd, har vägen ut ur spelandet 

inte ägnats samma uppmärksamhet. Att lyfta upp och synliggöra vägen ut ur ett 

spelberoende ser vi därför som en angelägen uppgift. 

Att mäta spelproblem    

De flesta metoder som används för att mäta spelberoende eller spelproblem baseras på 

American Psychological Associations diagnostiska manual DSM-IV för att 

diagnosticera psykiska sjukdomstillstånd. Denna metod används inom psykiatrin och 

överdrivet spelande kom under 1980-talet att bli betraktat som ett tillstånd som kunde 

liknas vid psykisk sjukdom. Man använder inom DSM-IV begreppet spelmani som 

definition av överdrivet spelande. För att en person ska ges diagnosen spelmani enligt 

DSM-IV ska denne ha ett okontrollerbart spelbeteende. Minst fem av de nedan 

nämnda punkterna ska vara uppfyllda om spelandet ska betraktas som spelmani, av 

manualen framgår att läkaren innan diagnosen fastställs måste utesluta att det 

överdrivna spelandet inte är en följd av annan psykisk sjukdom. De fem kriterier eller 

fler som ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om spelberoende återfinns i listan 

nedan:  

1. Tänker ständigt på spel, till exempel att man är upptagen med att tänka på 

tidigare eller kommande spel, eller att man tänker på hur man ska få tag i 

pengar att kunna spela med.  

2. Behöver spela med allt större summor för att uppnå önskad spänningseffekt 

(tillvänjning)  

3. Upprepade misslyckanden med att begränsa eller avsluta sitt spelande. (återfall)  

4. Blir rastlös eller irritabel när man försöker begränsa eller avsluta sitt spelande. 

(abstinens)  
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5. Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att undvika ångest, 

depression eller skuldkänslor.  

6. Återvänder för att ta revansch på en tidigare förlust.  

7. Ljuger för anhöriga, terapeuter och andra för att dölja sitt spelande.  

8. Har begått brott som till exempel förfalskning, bedrägeri, stöld eller 

förskingring för att ha råd med spelandet.  

9. Har äventyrat eller förlorat en viktig personlig eller professionell relation på 

grund av sitt spelande.  

10. Förlitar sig på att andra kan hjälpa en att lösa en finansiell kris som uppstått på 

grund av spelandet.  

Källa: www.spelinstitutet.se  

 

En person som har utvecklat ett spelberoende har tappat kontrollen över sitt spelande 

vilket kan få rejäla konsekvenser. Förutom sociala och hälsomässiga konsekvenser av 

ett beroende kan detta få ekonomiska konsekvenser. De ekonomiska konsekvenserna 

kan ses som de tyngsta konsekvenserna av ett spelberoende. Oftast har spelandet lett 

till betydande skulder innan spelaren tvingats söka vård för sina problem.  

Orsakerna till ett spelberoende är flera och dessa samverkar med varandra. Den miljö 

man befinner sig i spelar roll men också psykologiska, biologiska och sociala faktorer. 

De som rapporterats få problem av sitt spelande är främst ungdomar/unga män, 

arbetslösa personer som står utanför den svenska arbetsmarknaden och personer med 

ekonomiska problem. Majoriteten utgörs av utrikes födda svenskar och invandrare. 

Spelberoendet är ett väldigt svårupptäckt problem och nästan omöjligt att upptäcka i 

tid då spelberoende varken syns eller luktar, till skillnad från exempelvis narkotika- 

och alkoholberoende.  

Uppsatsens sociologiska problemformulering 

Uppsatsens samhälleliga relevans är påtaglig genom att den belyser ett viktigt 

samhällsfenomen, inte minst vägen ut ur spelandet som inte uppmärksammats i 

samma omfattning som vägen in i spelberoendet och problemen. Ur ett sociologiskt 

perspektiv är uppsatsen även intressant genom att den utvecklar en teoretisk ram för 

analys av spelandets utveckling över tid. Det sker genom att Custer & Milts (1985) 

mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/ovsv/Desktop/INNEHÅLLSFÖRTECKNING.mht!https://mail.hh.se/service/extension/convertd/convertd/24/www.spelinstitutet.se
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beskrivning av spelandets utveckling om tre faser, ”vinnarfasen”, ”förlorarfasen” och 

”desperata fasen” kopplas samman med Rose Ebaughs beskrivning av ”exit-

processer”. För att förstå det stigma som spelproblemen kan innebära fördjupas 

studien med hjälp av Thomas Scheffs begrepp ”skam”.  

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att bidra till förståelsen av utvecklingen av spel om pengar 

över tid, hur spelandet utvecklas genom olika faser och övergår från sporadiskt 

spelande till mer vanemässigt spelande och till utvecklingen av ett spelberoende, hur 

detta stigma kan upplevas som skamligt även efter att spelandet avlösts av en tillvaro 

utan spel.  

Frågeställning  

De frågeställningar vi kommer att belysa i uppsatsen handlar om vilka förhållanden 

som bidrar till att en person börjar spela om pengar, och vilka förhållanden och 

omständigheter som bidrar till att någon tar sig ur sitt spelberoende, ett förhållande 

som inte är likaväl belagt inom spelforskningen.  

Vi är även intresserade av i vilken omfattning spelproblem och deras konsekvenser 

kan leda till känslor av skam och hur dess påverkar återgången till en tillvaro utan 

spelproblem.  
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Disposition  

Denna studie är uppdelad i sex kapitel. Det första kapitlet tar upp syfte och 

frågeställning. I detta belyses även spelutvecklingen över tid och vad som kan vara 

den bidragande orsaken till de ökade spelproblemen i samhället.  

Det andra kapitlet tar upp bakgrunden till spel om pengar och hur detta sett ut under 

åren samt hur det ser ut idag. Detta kapitel tar mer ingående upp ökningen av 

spelandet, hur det kommer sig att detta domineras av män, hur spelmarknaden ser ut i 

Sverige idag, och hur det sett ut historiskt samt utvecklingen av den svenska 

spelmarknaden, samhällets insatser och spelberoendeföreningar.  

Det tredje kapitlet inleds med tidigare forskning kring spel och spelberoende. Ove 

Svenssons avhandling om spel och Per Bindes forskning om marknadsföringen och 

reklamen kring spel om pengar. Därefter presenteras de teorier och begrepp som vi 

valt att utgå från i studien. Rose Ebaugh och hennes ”exit-process”, Thomas Scheff 

om ”skam” och Custer & Milt om tre faser, ”vinnarfasen”, ”förlorarfasen” och 

”desperata fasen”. Vidare motiverar vi i detta kapitel varför och hur just dessa ovan 

nämnda teorier passar i vår studie.  

Det fjärde kapitlet tar upp metodval och urval av intervjupersoner. Kapitlet är indelat i 

fyra avsnitt. Hermeneutiken, metodval och fördelarna med vald metod och urvalet av 

respondenter. Det innehåller även en beskrivning av en stödförening för personer med 

spelberoende som valt att sluta spela. Det är på den föreningen vi rekryterat våra 

intervjupersoner.  

Det femte kapitlet består av sex avsnitt där vi beskriver våra fem intervjupersoner, 

deras första kontakt med spel om pengar, hur deras spelande utvecklats över tid och 

kommit att övergå i vanemässigt spelande. Vidare beskrivs omgivningens, familjens 

och vännernas, reaktioner på intervjupersonernas spelande. I de två sista avsnitten tar 

vi upp de hinder som intervjupersoner ser för att ta sig ur sitt spelberoende samt 

konsekvenserna av deras spelande.  

I det sjätte kapitlet analyserar vi det insamlade materialet. Denna kopplas till de 

teoretiska ansatser vi valt att använda i studien. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning av studien. 
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Kapitel 2. Bakgrund  

I detta kapitel redogörs för hur spel om pengar ser ut i det svenska samhället, samt 

hur ett växande spelberoende ser ut och har sett ut internationellt. Vi har valt att 

endast lyfta fram spel om pengar och dess historia och uteslutit datorspelandet, trots 

att även detta kan leda till spelberoende.  

Flertalet svenskar spelar om pengar  

Spel om pengar är ett utbrett fenomen. Generellt har 92 procent av svenskarna i åldern 

16-84 år någon gång under sitt liv spelat om pengar. Av dem har 70 procent spelat om 

pengar under det senaste året och 44 procent spelar minst en gång i månaden. Det 

visar den senaste studien av svenska folkets spelande som genomförts av SWELOGS 

på uppdrag av Statens Folkhälsoinstitutet. Tittar man tillbaka på de senaste 15 åren 

har omsättningen på den svenska spelmarknaden ökat med ca 50 procent vilket 

motsvarar cirka 41 miljarder kronor (Folkhälsoinstitutet 2010, sid. 26). Vi beräknas i 

snitt lägga cirka 2,5 procent av vår årsinkomst på någon form/former av spel om 

pengar.  

Spel vanligast bland män  

SWELOGS, Swedish Longitudinal Gambling Study är ett forskningsprogram som 

handlar om spel om pengar. Den senaste rapporten som SWELOGS presenterat, ”Spel 

om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009” bygger på ett material som omfattar 

cirka 8 000 personer i åldrarna 16-84 år. Enligt rapporten så spelar män mer än 

kvinnor, närmare bestämt spelar 74 procent av männen och 67 procent av kvinnorna. 

De vanligast förekommande spelarna är män i åldern 25-45 år medan det är bland 

kvinnor i åldern 45-64 år där spelandet är som vanligast. Resultaten av studien visar 

även att 30 procent av dem som ingick i denna uppgav att de spelat om pengar innan 

de fyllt 18 år och 11 procent att de var som högst 12 år när de första gången spelade 

om pengar (Folkhälsoinstitutet 2010, sid. 58).  

Att spelandet har störst omfattning bland unga män är oroväckande då större delen av 

den svenska spelmarknaden har en 18 års gräns för spel om pengar. Trots detta är spel 

vanligt bland unga män mellan 16 och 18 år. Bland unga vuxna män, i åldern 18-24 år 
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så är nästan var tionde en problemspelare visar studien, ett resultat som fördubblats 

om man tittar ett decennium tillbaka.  

Spel om pengar – kort historik  

Spel om pengar är ingen ny företeelse, så långt tillbaka som utgrävningar av 

människors boplatser tar oss har man gjort fynd av tärningar eller spelpjäser. Ur ett 

historiskt perspektiv har således spel om pengar funnits sedan urminnes tider. Det 

som hänt är att det fått en helt annan omfattning än tidigare, och det har också ändrat 

karaktär med teknikutvecklingen. Spel via spelsajter på Internet har gett spelandet helt 

nya dimensioner. Det är också dessa spelformer som tillsammans med spel på 

spelmaskiner medför problem för de flesta. Utvecklingen av spel om pengar har blivit 

ett stort samhällsproblem, inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. 

Anledningarna till denna utveckling finns det flertal orsaker till, men de två främsta 

anses vara det totalt ökade utbudet av de olika spelformerna på spelmarknad samt 

spelens tillgänglighet(Folkhälsoinstitutet 2010, sid. 22).  

Spelutvecklingen har främst skett inom områden som betraktas som typiskt manliga 

intressen som sport, travsport, poker och kasinospel. Medan kvinnor verkar föredra 

sociala spel som medger umgänge med andra som bingo eller slumpspel som 

skraplotter och andra lotterier. Det kan bidra till en förklaring varför män i högre 

omfattning än kvinnor får spelproblem. Spelutbudet utgörs bl.a. av lotterier, 

nummerspel, kasino, bingo, spelautomater, V75 (hästar), Stryktipset/Europatipset 

(Fotboll), Bomben (Fotboll/Hockey), PowerPlay (Hockey) och Lången (Blandade 

sporter) där dessa nämnda spelformer är en del av den spelmarknad som utgör allt 

spel om pengar men det finns många fler utländska bolag där även dessa erbjuder 

olika spelformer. Detta är man medveten om från statens sida(Folkhälsoinstitutet 

2010, sid. 23). Spelbolag etablerade på Malta eller i Storbritannien bidrar till 

minskade spelintäkter och snedvriden konkurrens eftersom dessa inte behöver följa 

svensk lagstiftning när det gäller reklam i media som även de har sin bas utomlands. 

Spelbolag i Sverige måste ta hänsyn till regler om återhållsam marknadsföring och 

förbud mot att vända sig direkt till en ungdomlig publik. Staten försöker därför hela 

tiden skydda den svenska spelmarknaden från intrång av utlandsbaserade spelbolag 

och värna om det svenska spelmonopolet(Svensson 2005).  
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Den tekniska utvecklingen har medfört att Internetspel idag står för en stor del av 

spelandet om pengar. Man kan idag spela om pengar genom Internet inom i princip 

allt, vilket förklarar en ökning med ungefär 50 % av omsättningen på 

spelmarknaden(Folkhälsoinstitutet 2010, sid. 24). Även om marknadsföringen av spel 

ska ske återhållsamt har den fått en omfattning som gör att annonsintäkterna 

representerar betydande inkomster för svenska dagstidningar, på Internetsidor, i radio, 

och tv. Spel om pengar har således utvecklats till en industri som genererar stora 

inkomster för flera aktörer, föreningslivet och många idrottsliga arrangemang och 

verksamheter sponsras också av spelindustrin.  

Spel finns nära nog överallt, på bensinstationer, i butiker, på Maxi, i mobilen, på 

datorn i hemmet och som vinlotterier vänner eller arbetskamrater emellan. Det stora 

och växande spelutbudet har gjort att man inte lika lätt upptäcker när någon drabbats 

av problem på grund av sitt spelande. Den som vill kan ägna sig åt spel framför datorn 

med nedrullade gardiner och spela dag in och dag ut utan att någon som helst kontakt 

med resten av världen.  

Spelmarknaden i Sverige  

Både före och under 1970-talet var spel om pengar begränsat till ett fåtal spelformer i 

Sverige. Under 1980-talet förändrades situationen och spelandet kom att bli en 

växande del i samhället. Spelarrangörerna började satsa mer pengar på att 

marknadsföra sina spelformer. Detta medförde att exempelvis Lotto, Triss och Keno 

intog den svenska spelmarknaden. Attityden till spel om pengar förändrades i Sverige 

under början av 1990-talet.  

Den tidigare kritiska och restriktiva hållningen och inställningen till spel om pengar 

byttes mot en mer tillåtande och positiv attityd till spelandet(Binde 2005). Det banade 

väg för en expansion av spelandet, fler spelformer kom att införas och en väldigt ökad 

marknadsföring innebar att det blev en moralisk omvärdering av spelandet i det 

svenska samhället. Denna moraliska omvärdering av spelandet medförde att synen på 

den spelande människan förändrades. När spel kom att uppfattas som nöje kom 

spelare att betraktas som en nöjeskonsument. Spelandet har idag enligt Binde (2005) 

blivit en underhållning för flertalet spelare men lett till ett allvarligt missbruk för 

några procent av befolkningen.  



 12 

Denna förändring ligger i grund staten för då de tillät spelformer som Måltipset, Keno 

och Lotto att etablera sig på den svenska spelmarknaden i början av 1980-talet, och 

under 2000-talet öppna fyra kasinon i Sundsvall, Göteborg, Malmö och Stockholm 

efter internationell förebild. Introduktionen av spelmaskiner som Jack Vegas och Miss 

Vegas bidrog till de ungas spelande tog fart. Spel om pengar har med spelmaskiner 

och s.k. minikasinon kommit att integreras på restauranger, krogar och pizzerior 

(Svensson 2005) Den svenska spelmarknaden domineras idag av statligt ägda eller 

kontrollerade spelbolag. De tillåtna spelbolagen utgörs av Svenska spel, som är 

statens eget spelbolag, AB Trav och Galopp (ATG), Folkspel, Sveriges Hotell- och 

Restaurangföretagare, Sveriges bingoarrangörers centralorganisation och Rikslotterier 

såsom Miljonlotteriet, Poskodlotteriet, Sverigelotten med flera(Folkhälsoinstitutet 

2010, sid. 25).  

Lotto är den populäraste i lotteriväg, nummerspel och hästar anses vara de vanligast 

förekommande spelformerna bland svenskarna idag. Tittar man utifrån omsättning så 

ser det mer annorlunda ut, då leds detta av spelautomaterna som anses ha varit den 

största och populäraste spelformen under 2000-talet med cirka 7,5 miljarder kronor. 

Sedan kommer V75 och Triss på andra och tredje plats med cirka 4,8 miljarder kronor 

respektive 3,1 miljarder kronor(Folkhälsoinstitutet 2010, sid. 27).  

Samhällets insatser  

Samhällets insatser består av förebyggande verksamhet i form av forskning, 

information, rådgivning över nätet, öppenvård och behandling på behandlingshem. 

Dessa insatser är dock vanligen begränsade till storstäderna Stockholm, Göteborg och 

Malmö. De verksamheter som har störst spridning i landet svarar olika ideella 

organisationer för, som t.ex. Spelberoendes riksförbund med sina lokalavdelningar.  

I Sverige finns ett flertal ideella spelberoendeföreningar som bedriver verksamheter 

för spelberoende och deras anhöriga. Dessa spelberoendeföreningar har funnits i över 

10 år och finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Luleå, Borlänge, Västerås 

och Halmstad och har sin största funktion som självhjälpsgrupper för personer som 

vill sluta spela. Genom att delta i spelberoendeföreningarna så ger man en person 

chansen att bryta sin ensamhet och isolering som ens spelande kan leda till. Man får 

även rådgivning för hur man ska ta tag i sitt spelproblem för att sedan också lära sig 
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att stärka sin självkänsla och lära sig att styra och hantera sitt liv. När man lärt sig att 

hantera sitt liv för man detta vidare till andra deltagarna i gruppen, både av egen 

erfarenhet men man ges också en ökad insikt i spelberoende. Personen blir motiverad 

till spelfrihet eller så motiveras man till att förbli spelfri om man redan kommit så 

långt i sin process(Binde & Jonsson 2010). Spelberoendeföreningarna i landet 

finansieras varje år av staten, kommunerna och statens folkhälsoinstitut vilket till en 

viss del gjort att spelberoendeföreningarna fått ett starkt fotfäste i Sverige idag. Det 

finns även självhjälpsgrupper som arrangeras och stöds av svenska kyrkan.  
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Kapitel 3. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter  

Detta kapitel inleds med en inblick i svensk forskning kring spel och spelproblem. Det 

är Svenssons avhandling från 2005 och Bindes (2005) forskning om spelreklamens 

betydelse. Därefter presenteras de teorier och begrepp som används i analysen av det 

insamlade materialet.   

Tidigare forskning  

Tittar man på tidigare forskning som berör området spel och spelberoende finns det 

inte lika många gjorda forskningar som det exempelvis gör om andra former av 

missbruk som narkotika och alkohol. Ove Svensson är en av dem som skrivit en 

doktorsavhandling inom området spel om pengar, ”Ungdomars spel om pengar. 

Spelmarknaden, situationen och karriären” som kom ut år 2005.    

I sin forskning beskriver han hur spelandet blivit ett utbrett fenomen. Han beskriver 

2000-talet som ”the age of chance” där själva chanstagandet blivit normen. Det kan 

gälla spel men även spekulation i värdepapper och fastigheter. Med begreppet 

”convenience gambling” beskriver han hur spelandet spridit sig till nära nog alla 

miljöer i samhället. Det går att spela om pengar i princip överallt, i flera spelbutiker, 

på dussintals restauranger och flera andra ställen. Spelproblemen bland invånarna har 

kommit att bli ett stort och växande samhällsproblem idag och har bara växt sig större 

med åren. Ove Svensson tar även upp i sin forskning det ökade spelandet bland 

ungdomar och vilka negativa påföljder detta kommit att få. Anledningen till det ökade 

spelandet bland ungdomar är, menar Svensson, att de socialiserats in i spelandet 

genom en ”spelkarriär” som börjar med spelandet i familjen och senare övergår i 

spelande på skolan, praktikplatsen och på fritiden med jämnåriga kamrater. Spelandet 

blir under denna socialisationsprocess alltmer differentierat och utvecklas efterhand 

till vanemönster.  

Per Bindes (2005) forskning uppmärksammar spelandet som ett samhällfenomen. Han 

har i sin forskning fokuserat på marknadsföringen av spelandet, hur det sett ut genom 

åren och hur det utvecklats till dess nuvarande omfattning. Anledningen till 

utvecklingen är den stora exponeringen av spel genom marknadsföring och reklam. 

Han tar även upp hur tillgängligheten av spelandet kommit att förändras även det 
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genom åren och vad grunden för denna negativa utveckling är och har varit. Per Binde 

fokuserar i sin forskning på bakomliggande orsaker till spelandet, varför spelandet 

ökat och på vilket sätt det ökat idag. Hans forskning tar upp och diskuterar svaren på 

dessa tidigare nämnda frågor, nämligen hur all marknadsföring och reklam av spelen 

kommit att ha en bidragande orsak till att fler och fler människor dras in i ett 

spelberoende samt att spelberoendet och andra spelrelaterade problem har ökat eller 

inte i landet.  

Han menar i sin forskning på att det är svårt och komplicerat att undersöka om 

marknadsföring och reklam kommit att påverka människorna till ett ökat spelande fast 

man med andra ord å andra sidan vet att den ökade marknadsföringen och reklamerna 

kring spelen påverkat allt fler svenskar. Trots detta så menar Binde på att man nästan 

omöjligt kan dra en slutsats kring dessa frågor. Då det tidigare inte gjorts några vidare 

forskningar kring just spelreklam så har Binde lämnat frågorna vidare till framtida 

forskare och skapat grunden för just forskning rörandes detta.  

Custer & Milts teori om utvecklingen av spelandet  

Custer & Milt (1985) beskriver personer med spelberoende som intelligenta, 

talangfulla och energiska men också osäkra. De personer som får spelproblem kan 

oftast relateras till att de vill komma bort från vardagen och de känslor som de bär på, 

och via det sättet vinna omgivningens acceptans och godkännande (Svensson 2005) . 

Vidare beskriver Custer & Milt (1985) personer med spelberoende som rastlösa utan 

uthållighet vid vardagliga situationer, de menar att de personerna letar hela tiden efter 

nya utmaningar och en ständig omväxling från vardagen. De skriver också att de 

personerna har haft det svårt i skolan gällande koncentrationsförmågan i längre 

stunder, de har dessutom svårt att behålla samma kamrater och börjar i unga år att 

experimentera med alkohol, narkotika och spel (Svensson 2005). Custer & Milt 

(1985) menar också att spelberoendet är störst hos individer med dålig självkänsla, 

nedstämdhet och hos personer som är impulsiva. Custer & Milt (1985) menar också 

att mottagligheten för spel var ännu starkare hos personer som under sin uppväxt inte 

fick omsorg och kärlek.  
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Custer & Milts indelar utvecklingen av spelandet i tre faser:  

 Vinnarfasen 

 Förlorarfasen 

 Desperata fasen  

 

Den första fasen ”Vinnarfasen”    

Den första fasen Vinnarfasen kan, enligt Custer & Milt (1985), ses som en debut i 

spel. Detta innebär en början där personen har fått upp intresset för spel och såväl 

börjat spela. Detta kan ske inom familjen, umgänget, och via inköp av snabblotterier 

eller spel på spelmaskiner. Om man får en positiv start och vinner pengar är 

sannolikheten att den personen prövar att spela igen(Svensson 2005). Den personen 

kanske prövar andra spel för att tillägna sig ännu mer kunskap eller så ökar den sina 

kunskaper inom det spelet den så kallade ”karriären” inleddes med. Denna fas kan 

hålla på i flera år då den präglas av vinster, självklart sker det förluster också men de 

vinsterna dominerar under denna fas. Custer & Milt (1985) har ingen rationell 

förklaring till vinsterna utan menar på att detta kan vara ren nybörjartur, de menar 

också på att det är de som i allmänhet vinner tidigt och konsekvent i sitt spelande 

karriär som blir spelberoende.  

 

Den andra fasen ”Förlorarfasen”  

Den andra fasen förlorarfasen, ersätts med tiden till att de blir allt fler förluster än 

vinster. I denna fas så blir spelandet alltmer riskabel då personen ofta satsar högre 

insatser för att vinna tillbaka det denne förlorat. I denna fas så sker det också en 

socialförändring för personen, den börjar avta kontakten med familj och vänner, 

arbete. Custer & Milt (1985) menar på att denna fas kan pågå under en lång tid såsom 

fem, tio eller till och med femton år. Under denna period så präglas den spelberoende 

av humörsvängningar, huvudvärk, magont och trötthet och skiftande självkänsla. 
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Den tredje fasen ”Desperata fasen”    

Den tredje fasen, Desperata fasen kännetecknas av personen förlorat kontrollen över 

livet och tappat fotfästet i tillvaron. Vid denna tidpunkt har de närstående också fått 

en kännedom om vad som pågår och hur långt den spelberoende satt sig själv i 

skulder hos privatpersoner och kronofogden, bland spelare beskrivs detta som att ha 

nått botten, och vid denna punkt kan personen välja mellan att gå under eller att söka 

hjälp (Svensson 2005).  

 

 Ebaugh’s Teori Om Becoming an Ex  

Helen Rose Fuchs Ebaugh har utvecklat en rehabiliteringsprocess, exit processen som 

hon har valt att namnge det. Ebaugh beskriver de faser som en person måste gå 

igenom när denne bygger upp något nytt utifrån sin tillvaro. Ebaugh menar att de 

flesta av oss i världen har varit eller är EX på ett eller annat sätt, vi har alla lämnat 

något bakom oss och gått vidare. De roller man känner igen i samhället som 

definieras med begreppet exit är exempelvis skilsmässa, pensionärer, ex alkoholister, 

änkor. Ebaugh menar att exit processen är som att lämna en roll som är central för ens 

självidentitet för att skapa en ny identitet och en ny roll där ex-rollen finns med som 

en före detta roll (Ebaugh 1992). Syftet med teorin är enligt Ebaugh att utforska exit 

processen eftersom den upplevs av så många människor som har lämnat en lång rad 

roller. Uppsatsens syfte blir därför att påvisa utifrån exit processen en spelberoendes 

väg ut till en ny identitet och en ny roll.  

Ebaugh’s fyra faser:  

Första fasen ”första tvivlen”  

Innebär en omtolkning av verkligheten och upplevelser att saker och ting inte är som 

de verkat vara (Ebaugh 1992). Personen börjar då tolka betydelser och normativa 

förväntningar som är förknippade med rollen. Processen att tvivla och börjar också 

därför att erkänna rollen och uppleva tvivel och ifrågasättandet av omgivningen och 

sin roll identitet. Omständigheter som ger upphov till första tvivel är exempelvis stora 

organisatoriska förändringar, utbrändhet på arbeten, besvikelser och drastiska 

förändringar i relationer och särskilda händelser (Ebaugh 1992).  
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Andra fasen ”sökandet efter alternativ”  

I denna fas så söker personen flera alternativa beteenden, för och nackdelar med olika 

alternativa roller (Ebaugh 1992). Personen jämför sin nuvarande roll och beteende, i 

denna fas behöver personen också mycket socialt stöd från omgivningen för att 

utvärdera de olika perspektiven som finns.  

 

Tredje fasen ”Vändpunkter”  

Den tredje fasen handlar om att identifiera sig med nya roller och beräkning av 

fördelar med att ha lämnat sin nuvarande roll. Det blir som en slags repetition av den 

nya rollen och samtidigt en spännande process där personen gör avstånd från den 

gamla rollen. Dessa beslut sker oftast i samband med någon vändpunkt i en persons 

liv då personen har vägt valmöjligheter och försökt därefter identifiera sig med något 

nytt, en möjlighet till förbättring (Ebaugh 1992). 

 

Ebaugh beskriver fem huvudtyper, vändpunkter som uppstår under denna fas dessa är; 

1. Specifika händelser: Det kan vara signifikanta händelser t.ex. bortgång i familjen 

eller symboliska händelser som betyder mycket för personen men som inte utmärker 

sig mycket, t.ex. uppmärksamhet. 

2. Det sista strået: Skamfyllda situationer bidrar till en slutlig händelse där personen 

inte orkar mer med nedbrytande händelser.   

3. Tids faktorer: Personen upplever ångest och vill ändra tillvaron av den orsaken att 

åren bara tickat iväg. Det kan vara t.ex. att man vaknar upp gammal och inser att man 

spelat bort 30 år av sitt liv. 

4. Ursäkter: Personen får en ursäkt att ta sig ur den nuvarande rollen, t.ex. En far slutar 

missbruka på grund av att familjen är i fara.  

5. Antingen/eller alternativ: En person får antigen eller situationer det kan vara t.ex. i 

arbeten, där man står i valet att antigen blir jag arbetslös på grund av mitt beteende eller 

så gör jag något åt problemet.  
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Fjärde fasen ”Bygga ny identitet”  

Slutskedet i processen är att skapa och anpassa sig till en ex-roll. Den viktigaste 

meningen i denna fas är spänningen mellan historia, nutid och framtid. En person som 

är i denna process har det ganska svårt i samhället då omgivningen förväntar sig ett 

visst beteende baserat på den tidigare identiteten medans personen försöker anpassa 

sig till den nya rollen (Ebaugh 1992). Ebaugh beskriver sex områden i denna fas som 

person kämpar mest med för att bli ex. Dessa områden är:  

1. Presentationen av sig själv: Vill påvisa den nya identiteten och att det har skett en 

förändring. Samt att personen vill bli annorlunda behandlad.  

 2. Sociala relationer: Det är viktigt att få stöd och bekräftelse från omgivningen så att 

personen får accepterande av den nya rollen, vilket stärker personen ytterligare.  

3. Förtroenden: Handlar om svårigheter med att hantera nära relationer. t.ex. har man 

blivit sviken av en person kan man få det svårt att få en ny relation att fungera. Handlar 

om att bygga upp förtroendet.   

4. Skiftande vänskap: En ny roll innebär oftast en stor omställning av hela ens nätverk. 

Ett exempel är en alkoholist som går från drickande umgänge till inte drickande umgänge.  

5. Förhållningssätt till gruppmedlemmar och andra ex: Personen delar tankar med 

andra som också är eller har varit i samma situation. Detta kan vara genom olika 

föreningar där personen träffar andra ”ex” där tankar och åsikter delas.   

6. Roll, rester: Personen bearbetar ”rester” omedvetet vilket kan medföra ett begär till 

den gamla rollen.  

 

Thomas Scheff om Skam  

Scheff belyser begreppet skam som den mest dominerande känslan av alla känslor på 

grund av att den fyller fler funktioner än vad andra emotioner gör. Skam signalerar 

psykiska tänkandet när man exempelvis gör fel, det sker till och med utan ord eller 

gester. Scheff menar att skam är vårt moraliska gyroskop(Dahlgren & Starrin 2004). 

Vidare skriver Scheff att skam bygger på att det är osäkra och otrygga och hotande 

sociala relationer samt brist på makt och status som utgör viktiga bakomliggande 

faktorer för begreppet.  
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Dessutom avgör skam en viktig roll när det kommer till våra emotioner, så som ilska, 

rädsla, skuld, och kärlek. Ett exempel på hur man agerar när man skäms för att visa 

ilska är att man håller tillbaka den känslan även om man känner så den stunden. Ett 

annat sätt vi kan dölja skam är exempelvis genom att skämta bort en skamfylld 

situation vilket påvisar att vi har självkänsla fastän man mår dåligt inombords.  

Vidare skriver Scheff att termer som ”avvisad”, ”ovärdig” eller ”otillräcklig” kan 

förknippas med skam då man ser sig själv som negativ i andras ögon. Å andra sidan 

påpekar han också att man kan känna skam då man får för mycket av det goda fast 

man inte förtjänat det. Skam uppträder oftast rutinmässigt i tankarna och visas i 

uttryck som språklöshet, blyghet, låg självkänsla och dåligt samvete. Vi blir till och 

med rädda för att visa att vi skäms för utöver att man skäms vid en situation så blir 

känslan ännu större när man har visat med ord och gester att man skäms för det man 

precis har gjort, ”man skäms för att man skäms” med andra ord, detta kan leda till att 

man förskjuter och tränger bort känslor. Att komma ur en sådan situation menar 

Scheff krävs speciella omständigheter för att man ska bli medveten om dem 

(Dahlgren & Starrin 2004). 

Reflektion – hur teorierna hänger samman  

Av Svenssons (2005) avhandling framgår att spelandet kan beskrivas som en karriär, 

något som vi tagit fasta på. Binde (2009) hävdar i en forskningssammanfattning 

”Gambling, motivation and involvement” att spel om pengar är ett fenomen som kan 

förstås ur många olika vetenskapliga perspektiv. Det är också vår utgångspunkt. Med 

början hos Custer & Milt (1985) identifieras utvecklingen av spelandet i tre faser som 

leder fram till ett patologiskt spelande. Med Helens Ebaugh’s (1992) beskrivning av 

exit-processer och hur vi överger centrala livsroller kan vi analysera processen ut ur 

spelproblemen. Custer & Milt (1985) lämnar även ett annat bidrag till förståelsen av 

utvecklingen av spelandet, genom att beskriva denna som en social inlärnings process 

där bl.a. vinster kan ses som en form av förstärkning av impulsen att spela. De lägger 

t.ex. stor vikt vid höga vinster i ett tidigt skede av spelkarriären. Men det är inte bara 

pengar som bidrar till att hålla intresset för spel vid liv. För många spelare är det 

själva spänningen i spelsituation som ger spelandet dess mening. Den emotionella 

aspekten av spelproblemens konsekvenser belyses med hjälp av Thomas Scheffs 

begrepp ”Skam” (Dahlgren & Starrin 2004). Det ger oss möjlighet att förstå det 
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stigma som spelproblemen och deras konsekvenser kan innebära även för dem som 

slutat spela.  

Kapitel 4. Metod  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie för att på bästa sätt få svar på de 

frågeställningar vi har. Vi vill med hjälp av tidigare forskning belysa hur en person 

med tidigare spelberoende utvecklar ett beroende och hur denne hanterar situationen 

samt tar sig ur. Längre ner i detta kapitel kommer vi att beskriva tillvägagångssättet 

och vilka etiska aspekter vi kommer att utgå ifrån. Vi kommer i studien att utgå ifrån 

våra intervjupersoners berättelser och därför försöka få en förståelse och tolkning av 

det dem berättar. Den metoden som passar i vår studie blir därför hermeneutisk 

tolkningsansats.  

Vetenskapsteoretisk ansats  

Hermeneutisk tolkning innebär att man försöker få en uppfattning och en förståelse av 

en persons handlingar(Thurén 2007). Hermeneutik handlar om tolkning och förståelse 

av olika texter, symboler, handlingar, upplevelser. Den som tolkar en handling 

exempelvis gör det på sitt sätt utifrån sin språkliga och kulturella gemenskap. Vid 

tolkning växlar man hela tiden mellan olika perspektiv och skapar sig själv en 

sanning(Wallén 1996). Att använda sig utav den hermeneutiska metoden inom 

forskning innebär att man inte utgår från den absoluta sanningen, eftersom det enligt 

hermeneutiken inte finns en sådan sanning.  

Två viktiga begrepp inom hermeneutiken är ”den hermeneutiska cirkeln” som innebär 

att tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan individens förförståelse och 

möten med nya erfarenheter och idéer. Den cirkulära kan exempelvis leda till samma 

punkt där man började vilket kan vara vilseledande ibland. Den ”hermeneutiska 

spiralen” innebär att det aldrig kan bli likadant, antigen går det upp till nya 

uppfattningar, händelser med mera eller så går det ner det vill säga djupare förståelse 

men det kan inte ligga på samma nivå. Vi människor använder ofta tolkningar för att 

identifiera oss med situationer. Det vi har bestämt är sanningen i en händelse bygger 

ofta på exempelvis det samhälle vi växt upp i och den kulturen man kommer ifrån.  
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Kvalitativa metoder  

För att kunna belysa uppsatsens syfte valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. 

Detta för att en kvalitativ metod är en mer specificerad och djupare metod där man 

som forskare får en mer detaljerad information om det tema man har valt att belysa. 

Hade vi däremot valt en kvantitativ metod i form av enkäter så är fördelarna att en 

undersökning eller studie kan omfatta ett mycket större antal personer då man delar ut 

enkäterna elektroniskt eller via post. Detta tillvägagångssätt hade också passat i vår 

studie men känslan av ”processen” hos en person hade vi tappat. Känslan av att känna 

empati och ha en förståelse i hur en person ändrat sin tillvaro hade vi inte kunnat ta 

del av i en kvantitativ ansats anser vi. Genom kvantitativ metod i form av enkäter 

hade vi aldrig fått samma känsla som vi får ansikte mot ansikte vid berättelser som 

dessa, när och hur man hamnade i ett beroende och sedan tog sig ur.  

Vi har valt att använda semistrukturerade intervjuer där vi har en färdig lista med 

ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras(Denscombe 2008). 

Semistrukturerade intervjuer låter den som blir intervjuad att utveckla sina idéer och 

tala mer öppet om det som berör ämnet. Intervjuguiden har teman och frågor som vi 

hoppas på ska vägleda den intervjuade till att ge oss djup information så att vi ska 

kunna genomföra vår studie och få ut det maximala av intervjuerna.  

Personliga intervjuer  

Semistrukturerade intervjuer kan också ses som personliga intervjuer. De anses vara 

den vanligaste typen man använder sig av när det kommer till den kvalitativa 

ansatsen. Anledningen till att den är så ”populär” bland forskare är för att det är 

relativt lätt att arrangera mötet och sedan är mötet också enklare då fokus ligger 

enbart på en person och dess intressen. Våra intervjuer var personliga då våra 

intervjupersoner kommer att dela med sig av händelser i deras liv med oss.  

Tillvägagångssätt ”Insamling av empiri”  

Urvalet av intervjupersoner kan sägas ha skett i två steg. Det första steget var att välja 

en stödförening som organiserade personer som tidigare varit spelberoende. Det andra 

steget var att informera om vår studie och rekrytera intervjupersoner. I vår studie har 

vi valt att intervjua fem personer som idag arbetar som stöd och rådgivare på en 
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förening i väst emot spelberoende. Dessa personer har själva varit aktiva spelare en 

gång i tiden och haft tunga spelproblem.  

Urvalet gjordes subjektivt, ”Termen används vid situationer då forskaren redan har en 

viss kännedom om de människor eller företeelser som ska undersökas”(Denscombe 

2008). Fördelen med subjektivt urval är att det tillåter forskaren att närma sig personer 

eller företeelser som han eller hon på goda grunder kan anta vara avgörande för 

undersökning
 
(Denscombe 2008). Hur vi kom fram till att det skulle vara just dessa 

fem personer är på grund av att vi tror att de har mycket kunskap om spelberoende 

samt att de själva gått igenom förändringen angående beroendet.  

Anledningen till att vi valde föreningen i väst är för att vi fått veta mycket bra om 

dessa när vi påbörjade urvalet men även då denna spelberoendeförening var den enda 

vi hade chansen att åka till. När vi ringde dem så var de jättetrevliga och vi kände 

direkt att här kan vi få värdefull information. En annan punkt vi funderade på var om 

vi skulle få någon att berätta om sin tidigare situation som spelberoende. Detta för att 

ämnet i sig är känsligt, vilket var en av anledningarna till att vi i tidigt skede tog 

kontakt med föreningen.  

Intervjuerna ägde rum på spelberoendeföreningen i Västsverige den 6 april. Vi 

spenderade en hel dag där med personalen på föreningen som vi sedan kom att 

intervjua också. Vi förberedde oss inför intervjutillfället med informationsblad till 

dem som skulle intervjuas. Dessa informationsblad fick intervjupersonerna titta och 

läsa igenom innan vi satte igång med intervjuerna. På informationsbladet stod det 

bland annat att deltagarna skulle vara anonyma och att intervjuerna skulle spelas in 

för att sedan kunna transkriberas.  

Genom att vi delade ut intervjumallen innan vi satte igång med intervjuerna så 

underlättade vi oerhört mycket för våra intervjupersoner då dem istället kände sig mer 

lugna.  

Intervjuerna var uppdelade i tre teman, första kontakten med spel, övergången från ett 

sporadiskt spelande till ett mer vanemässigt spelande samt livet idag efter spelandet 

och dess konsekvenser. Då intervjupersonerna fick ta del av intervjumallen i förväg 

visste de hur intervjun skulle se ut samt om vad man skulle prata om under intervjun.  
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Etiska aspekter  

Etik och dess principer är en viktig del man har att ta ställning till inom forskning. 

Vad som definierar etik och hur man väljer att definiera begreppet etik finns det 

delade uppfattningar om. En innebörd är hur man bör handla utifrån ett 

forskningssammanhang där exempelvis problem med deltagarnas integritet kan leda 

till skadliga följder om man bortser från etik och dess principer(Wallén 1996). Å 

andra sidan menar Eliasson(2008) att etiken inte endast handlar om hur forskaren bör 

eller ska handla i forskarssammanhang, att respektera de människor man forskar för 

och om. Det handlar också om en respekt för forskaren och dess forskning samt ett 

försvar för forskningens heder enligt henne(Eliasson 2008).   

Vi anser att vi har uppfyllt de etiska kraven i vår studie. Vi har bl.a. varit nog med att 

tala om vad intervjun har i fokus och vilken uppgift intervjupersonerna skulle ha. De 

har samtyckt till medverkan i studien och vi valde att fingera alla namnen på grund av 

säkerhetsskäl då en av de intervjupersonerna ville vara anonym. Detta på grund av att 

de alla arbetar på samma förening. Vi har heller inte valt att skriva orten vart 

föreningen befinner sig utan enbart skrivit i Västsverige.  

Kapitel 5. Presentation av resultat  

Här nedanför kommer resultaten att presenteras utifrån tre olika teman. Det första är 

vilka förhållanden som bidrog till att man kom i kontakt med spel om pengar för 

första gången. Den andra delen handlar om hur ett spelande övergår från att vara 

sporadiskt till mer ett vanemässigt spelande. Hur länge pågick deras spelproblem och 

vad sa deras närstående när de fick kännedom om detta samt om de blev tvingade till 

vård eller om dem sökte vård och hjälp för detta på egen hand. Den sista delen 

handlar om hur ens spelberoende avlöstes till en situation utan spel. Ser våra 

intervjupersoner samhället som ett problem i att ta sig ur ett spelberoende? Vidare 

tar vi också upp vad dessa personer gör idag samt vad de arbetar med.  

Intervjupersonerna har vi valt att namnge som Peter, Martin, Alex, Rasmus och 

Anders där dessa alla namn är fingerade och inte intervjupersonernas riktiga namn.  
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Peter är idag 46 år och ensamstående. Han spelade aktivt under en sexårsperiod innan 

han blev spelfri år 2002. Han har arbetat på spelberoendeföreningen i Väst i ungefär 

nio år.  

Anders är idag 43 år och ensamstående. Han spelade aktivt i ungefär 27 år innan han 

blev spelfri år 2010. Han har arbetat på spelberoendeföreningen i Väst i ungefär 12 

månader.  

Alex är idag 55 år och lever tillsammans med sin sambo. Han spelade aktivt i ungefär 

40 år innan han blev spelfri år 2003. Han har arbetat på spelberoendeföreningen i Väst 

i ungefär 8 år.  

Martin är idag 40 år och gift. Han spelade aktivt under en tioårsperiod innan han blev 

spelfri år 2004. Han har arbetat på spelberoendeföreningen i Väst i ungefär 7 år.  

Gustav är idag 25 år och ensamstående. Han spelade aktivt under en femårsperiod 

innan han blev spelfri år 2009. Han har arbetat på spelberoendeföreningen i Väst i 

ungefär 18 månader.  

Debut - Första kontakten med spel 

Peter är idag 46 år och var gift med en kvinna han träffade redan 16 års ålder. Detta 

var enligt Peter hans första och enda kärlek. Tillsammans fick de två barn, en son och 

en dotter. Peter var alltid omtyckt och alla litade på honom då han alltid varit 

ordningsam. Enligt Peter var han den sista omgivningen skulle förknippa med ett 

missbruk.  

Men Peters liv kom att förändras helt en dag när han gick in i ett gatukök i närheten 

av sin bostad. Han skulle köpa mat när han såg en man komma fram till kassan och 

hämta ut en vinst som denne man precis vunnit på en pokermaskin i gatuköket. Peter 

stod och kollade på mannen när han efter att ha fått ut sin vinst gick tillbaka och satte 

sig på pokermaskinen igen. Detta väckte ett stort intresse hos Peter och precis när han 

stod vid dörren och skulle gå ut ur gatuköket så tittade han bort mot maskinerna och 

såg då att en pokermaskin jämte denne man var ledig. Peter tog den växel han fick 

tillbaka stunden tidigare när han betalade maten och bad mannen visa honom hur man 

spelade och hur det gick till.  
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Helt plötsligt vinner Peter 2500: - på sin första tjugolapp han någonsin stoppat in i en 

maskin och spelat för. Upplevelsen av denna plötsliga vinst och känslan av vinsten 

fick Peter att söka sig tillbaka till samma gatukök två dagar senare för att spela en 

andra gång. Denna gång slängde Peter en två eller tre tjugolappar i samma 

pokermaskin precis som första gången och vann 2500: -, för andra gången. Dessa två 

vinster, vid två tillfällen inom sammanlagt tre dagar i streck förändrade Peters liv;  

”och var jag inte fast där efter första gången så var jag 

definitivt fast där efter att ha vunnit andra gången… plötsligt 

så försvann allt de logiska tänkandet jag haft under åren som 

jag tycker jag varit ganska duktig på att tänka logiskt och 

vara eftertänksam och sånt här…”  

Peter var 31 år när han fastnade i ett spelberoende. Han spelade endast på 

pokermaskiner under tiden som spelberoende och någon gång hände det att han 

spelade lotto för att kanske skulle han vinna och ”rädda den ekonomiska situationen” 

han befann sig i. Han hade tidigare aldrig varit omgiven av något spelande eller 

kommit i kontakt med spel om pengar tidigare i livet. Efter två vinster så tog 

spelandet över Peters liv då detta blev en vana, Peters kommande vardagar;  

”och då återvände jag oftare och oftare dit alltså det blev 

dagligen i stort sett i stort sett när jag hade möjlighet så gick 

jag dit… och… och det är klart att det inte fortsatte så utan 

ganska snart ganska direkt så blev det att jag la mer och mer 

pengar på maskinerna än vad jag vann…”  

Martin är 40 år, gift och idag en utbildad samtalsterapeut. Martin fick upp intresset för 

spel om pengar redan vid 7 års ålder. Redan vid denna tidiga ålder fyllde Martin i sin 

första stryktipskupong tillsammans med sin far och farfar. Det var där det började för 

hans del och så bara fortsatte Martin med åren att spela på olika sportspel som fanns.  

Rasmus är idag 25 år. Han uppger att under uppväxten har han alltid haft höga 

ambitioner angående skolan men valde i slutändan att inte plugga vidare. Även 

Rasmus fick upp intresset för spel vid 7-8 års ålder. För Rasmus del så började det 

med spelande av kulor på skolgården där vinnaren vann pengar som Rasmus och 

andra killar satsade. Under uppväxten så var det hela tiden skicklighetsfaktorn och att 
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spöa andra människor med intellektet som lockade Rasmus till att spela mer och mer 

under åren. Han var den som drev på de andra pojkarna till att spela om pengar på 

rasterna uppgav han under intervjun; ”så jag hade sådan där drivningsverksamhet på 

rasterna och så liksom… det kan låta… det kan låta absurt alltså men det var det var 

så det var…”  

Efter att under en tid ha spelat kulor om pengar gick Rasmus över till hockeykort. Där 

var det inte på tal om något direkt spelande men pengar var inblandade även där. 

Rasmus lurade allt och alla genom att byta till sig dyra och värdefulla kort mot sina 

dåliga. Även där fanns samma inställning att lura andra då Rasmus tog reda på 

kortens olika värden och därefter samlade på sig de allra värdefullaste korten.  

Men under en resa till Danmark när Rasmus var 8 år så kom han för första gången i 

kontakt med riktigt spel om pengar genom spelmaskiner som fanns på färjan. Rasmus 

hade lite pengar på sig och medan föräldrarna var inne och gick runt på butikerna i 

färjan passade han på att ställa sig vid en av spelmaskinerna där man satsade som 

mest fem kronor och stoppade in alla sina pengar. När han satsade sin sista femma i 

maskinen så vann han 750:-. Det enda Rasmus sa till föräldrarna var att han satsat en 

femma och då vunnit 750:-. Under hemresan från Danmark så gjorde Rasmus samma 

sak, medan föräldrarna gick runt i butikerna så passade han på att spela på maskinerna 

men denna gång valde han att spela på andra maskiner där man kunde satsa tio 

kronor. Han stoppade in en hundring och den försvann lika snabbt, samma sak med 

andra och tredje hundringen också. När Rasmus sedan stoppade in fjärde hundringen 

vann han ungefär 400:-, lika mycket som han satsat. Här började Rasmus intresse för 

spelmaskiner fram till att han började på gymnasiet. När han började på gymnasiet så 

började han spela Black Jack och var väldigt fascinerad av denna spelform och läste 

en massa om hur man spelade Black Jack och hur allt gick till; ”sen då på gymnasiet 

då så var det… … … black jack räkna korten… var jag oerhört fascinerad av… hitta 

systemen liksom så de finns ju tonvis med litteratur…”  

Efter gymnasietiden så fortsatte Rasmus med Black Jack och andra spelformer som 

poker via Internet och utvecklade sina kunskaper inom dessa områden något 

fruktansvärt genom olika filmer och litteratur då han ville bli pokerproffs. Poker blev 

hans vardag och det första respektive det sista han hade i huvudet;  
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”jag kunde inte koncentrera mig det var bara poker, poker, 

poker, poker… första tanken när jag vaknade var poker och 

sista tanken när jag somna om jag sov… för att i vissa 

perioder sov jag tio timmar i veckan och det kan låta helt sjukt 

men jag kunde vara vaken tre dygn i streck i stort sett… sov i 

några timmar och var vaken i tre hela dygn igen… och så höll 

jag på igen”  

Anders är 43 år. Han har under åren aldrig haft ett riktigt och stadigt förhållande 

enligt egen utsago. Anders hade en svår uppväxt med missbrukande föräldrar och 

kom i kontakt med spel i tidigt skede. Anders var den som började tidigast av alla 

intervjupersonerna då han började redan i 6 års ålder när han följde med sin pappa och 

spelade fem kronor på hästar. Anders riktiga spelande började enligt honom när han 

var 12 år. Han följde alltid med sin pappa och pappans vänner på travresor runt om i 

hela Sverige och därefter fortsatte det bara;  

”och det var ju varje torsdag på åby och sen har jag hela 

tiden varit med på travresor med honom och med hans 

alkoholiserade kompisar från till hela landet. det var till och 

med så att när jag var 11-12 så åkte jag med hans kompisar 

och pappa var inte med… Och dem söp i bilen och jag satt 

där bak lilla pojken bakom… och det var egentligen mitt liv... 

När jag var 12 år så kan jag säga att jag började missbruka 

spel, då började jag spela tusenlappar på hästar och det var 

1981 och tusen spänn var riktigt mycket pengar på den tiden”  

Anders spelade för det mesta på hästar i början av sitt aktiva spelande innan han sedan 

lite längre fram också började spela på fotboll, hockey samt andra sportspel. Kasino 

uppgav han att han varit endast en gång på och det var i Köpenhamn. Under denna 

vistelse så spelade Anders bort vartenda en krona han hade på sina bankkonton vilket 

ledde till att hans kompisar fick betala hans hemresa till Sverige. Efter denna vistelse 

åkte Anders aldrig mer till ett kasino.  

Alex som idag är 55 år och bor tillsammans med sin sambo sedan 30 år tillbaka fick 

upp ögonen för spel vid 8 års ålder. Det började med att Alex var ute med kompisar 

och då såg han och kompisarna spelmaskiner lite överallt, på köpcenter, restauranger 
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mm. Det var på detta sätt, genom sina kompisar Alex drogs in i spelandet. Detta 

började med kompisarna och kom sedan att följa Alex även längre fram i livet.  

Från sporadiskt spelande till vanemässigt spelande  

Peter började spela när han var 31 år och spelade sammanlagt under en sexårsperiod 

med ett halvårs uppehåll från spelandet. Efter fyra års spelande fick Peters familj och 

vänner vetskap om hans spelberoende. Han var då inställd på att få hjälp för sitt 

spelande och sluta spela. Detta var något han själv också trodde på men efter ett 

halvår föll han tillbaka till spelandet. Därefter spelade Peter under en 18 månaders 

period innan han skulle sluta. Efter dessa 18 månader tog Peters spelande definitivt 

slut år 2002;  

”men det tog fyra år innan någon annan visste om detta… du 

kan ju bara tänka dig att fiffla trixa och gå runt där i fyra år… 

för att någon inte ska få reda på det här… … sedan höll jag 

uppe i ett halvår… och spela… då arbetade jag ju för fullt och 

spelade inte på ett halvår och trodde aldrig mer att jag skulle 

spela mer för jag hade ju lovat dyrt och heligt och trodde på 

detta själv också… … sen började jag spela igen och spelade 

då i ett och ett halvt år… så sammanlagt sex år spelade jag 

med ett halvår utan spelande under denna perioden…”  

Anders däremot började tidigt och slutade sent med sitt spelande. Han började spela 

”på riktigt” och regelbundet som han valde att utrycka det när han var 12 år. Det 

började år 1981 och höll på ända fram till år 2008 innan Anders efter 27 års spelande 

kände att det räckte, nu skulle han sluta spela för gott.  

Rasmus började spela nätpoker regelbundet efter att han slutat på gymnasiet vilket var 

vid 18 års ålder. Han var fast i ett spelberoende i ungefär 5 år sammanlagt innan han 

blev kvitt sitt spelande. Poker var Rasmus vardag, hela hans liv under denna period;  

”Absolut, alltså skärde om mig helt och hållet… jag har alltid 

haft stort, brett socialt umgänge men i det här läget skärde jag 

om mig från alla det var bara folk som var kopplade till 

poker”  
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Martin spelade under en tio års period och detta var enligt honom en kraftig tio års 

period av spelande. Ju äldre Martin blev desto större och kraftigare blev hans 

spelande. Han gick över från att tidigare endast ha spelat olika sportspel så som 

Stryktipset, Måltipset och Lången till att nu även börja spela Black Jack och på 

pokermaskiner; ”Från början var det sportspel typ stryktipset, sedan när jag blev 

äldre blev det mycket black jack och pokermaskiner”  

Alex är den som spelat aktivt under längst period i sitt liv då han började vid 8 års 

ålder och spelade i ungefär 40 år innan han slutade spela helt och hållet vid 48 års 

ålder. Det började med att Alex spelade ”enarmade banditer” i väldigt ung ålder innan 

han gick över till att även börja spela trav lite längre fram under åren. Alex spelade 

endast dessa två olika spelformer under hela perioden som Alex var fast i sitt 

spelberoende.  

Reaktioner från omgivningen  

Peters familj, nära och kära blev alla besvikna och ledsna dagen det kom upp till ytan 

att Peter under en längre tid ljugit, spelat bort en massa pengar och nu hamnat i stora 

skulder samt att han förlorat sitt jobb. Han sökte vård, första gången år 2000 och på 

den tiden så hade man ingen kunskap om detta från Socialtjänstens sida som Peter och 

hans fru vände sig till. Detta ledde till att han hittade på något eget vilket blev att han 

tog två jobb på en och samma gång. Detta skulle ju självklart inte hålla under så länge 

då Peter mer eller mindre inte fick någon sömn, gick från ena passet på ena jobbet till 

nästa pass på andra jobbet och körde på så;  

”men mamma hon varnade mig… hon sa Peter det här 

kommer aldrig och hålla… jo svarade jag som gick från det 

ena jobbet direkt till det andra där jag hade sovande jour… 

jag var aldrig hemma utan bara fram och tillbaka mellan 

jobbet…”  

Peter kom nu istället att bli en arbetsnarkoman och kroppen orkade med detta i sex 

månader innan han blev utbränd och kroppen sa ifrån. Detta ledde till att Peter började 

spela igen. Andra gången Peter sökte vård gjorde han år 2002 och då körde 

föräldrarna honom till Kolmårdens behandlingshem och där fullföljde han 

behandlingen som varade under 16 veckor. Sedan behandlingen har Peter aldrig spelat 
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en krona; ”och det är ju snart 8 år och 8 månader sen så att… så jag hoppas det 

förblir så i resten av mitt liv för jag jag kan verkligen inte hantera spel… kommer 

heller aldrig kunna det så…”  

Rasmus spelande hade utvecklats och blivit så allvarligt att han kollapsade psykiskt 

och inte ekonomiskt som ett spelberoende ofta är kopplat till. Han blev så dålig 

psykiskt att han år 2007 hamnade på psykiatrin under några veckor. När han kom ut 

ansökte han på egen hand om ett behandlingshem för sina spelproblem. Han ansökte 

om behandlingshem delvis för att han ville ha hjälp för sina spelproblem men även för 

att han ville låna pengar av sina föräldrar. Han ville se hur mycket föräldrarna skulle 

ställa upp för honom. Föräldrarna lånade ut en större summa pengar till Rasmus, som 

han sedan spelade bort när han kom ut ur psykiatrin;  

”Det var delvis för att jag ville ha hjälp men också för att jag 

ville låna pengar från mina föräldrar för att se om hur mycket 

dem ställde upp, för att jag mätte allting i pengar, tillit, 

förtroende i pengar och jag ville då se hur mycket mina 

föräldrar var beredda för att ställa upp för mig. Så jag lånade 

stora belopp av mina föräldrar och när jag kom ut från 

psykiatrin innan jag gick till behandlingshemmet, då jag fick 

det beviljat… då kom jag hem och spelade sämre än någonsin 

jag spelat”  

Föräldrarna och Rasmus bror blev oerhört chockade när dem fick reda på allt som 

hänt Rasmus och att han hamnat på psykiatrin. Bara av att ha hamnat på psykiatrin ger 

uppenbara signaler på att något var fel med Rasmus. Både föräldrarna och brodern 

stöttade Rasmus i denna process trots att det var svårt för dem alla enligt Rasmus.  

För Anders del började hans väg ut ur spelandet när en arbetskamrat sagt till Anders 

att han skulle bli ensam om han fortsatte som han gjorde. Arbetskamraten såg att 

Anders hade problem med spelandet och att han var i behov av hjälp. Hans föräldrar 

märkte aldrig hans problem då de alltid varit upptagna med sitt eget missbruk enligt 

Anders. Några andra vuxna i sitt liv hade han inte så att dessa kunnat hjälpa honom. 

Första gången Anders sökte hjälp för sina spelproblem var år 2004, då han vände sig 

till en spelberoendeförening i Västsverige. Personalen på denna spelberoendeförening 
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kunde inte hjälpa Anders då hans problem var för djupa och stora så Anders skickades 

till Kolmårdens behandlingshem i Norrköping istället.  

När Anders var där uppe så var det stora och tatuerade män som satt där på 

behandlingshemmet. Anders kände lika fort att detta inte var något för honom så han 

avbröt behandlingen på egen hand;  

”och på något sätt var det riktigt hemskt och samtidigt så var 

det bara stora med tatueringar, skinnskallar där vilket gjorde 

att jag kände att jag inte ville sitta där… och då bestämde jag 

mig för att sluta själv”  

Efter att Anders avbrutit behandlingen så var han inställd på att inte spela på ett helt 

år, vilket han klarade av. Problemet istället blev att Anders nu började missbruka golf 

då han spelade hela tiden. Han spelade så mycket att handlederna efter en tid blev helt 

inflammerade. Kort därefter började Anders att spela om pengar igen i stor 

utsträckning innan han år 2008 bestämde sig för att sluta för gott. Han gick KBT- 

behandling i åtta veckor hos spelberoendeteamet i Västsverige. Denna behandling 

finansieras och sköts enligt Anders av socialtjänsten och skolan i den stadsdelen han 

bodde på men när han bad sin arbetsgivare om hjälp för sina spelproblem i samband 

med att han blivit sparkad så blev han nekad av arbetsgivaren;  

”Man kan säga att när detta hände från den stadsdel jag är 

ifrån där satt jag med alla möjliga chefer och fack och sådant 

och de sa liksom att jag är sjuk… då fick jag svar att du inte 

är fan sjuk utan har gjort detta med brått mod och det är inget 

fel på dig och sådär, och dem tog inte min bakgrund eller 

hälso och det var bara tjafs skriv på papper och få sparken…”  

Martin blev av med sitt spelberoende med hjälp av sin mor. Mamman övertalade 

Martin om att han var i behov av hjälp och skulle söka hjälp för sina spelproblem. 

Martin mådde psykiskt dåligt på grund av sitt spelande innan han till slut år 2004 lyfte 

luren och sökte hjälp hos en spelberoendeförening i Västsverige. Ingen hade under 

Martins aktiva spelande märkt något eller upptäckt några konstiga signaler eller att 

Martin skulle ha några problem då han mörkade detta på ett väldigt bra sätt uppgav 

han. Martins föräldrar reagerade inte negativt när det blev känt att han skulle ha haft 
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tunga spelproblem då dem förstod honom. Detta underlättade oerhört mycket för 

Martin då föräldrarna genom sin förståelse kunde hjälpa och stötta honom på bästa 

möjliga vis under denna process; ”De reagerade positivt eftersom att de nu visste vad 

allt handlade om och det gjorde också att de kunde hjälpa och stötta mig bättre”  

Alex väg ut ur ett aktivt spelande var inte lätt då han hade spelat under en sådan lång 

tid i sitt liv men till slut lyckades han bryta det negativa. Han fick oerhört mycket stöd 

och hjälp av familj och närstående samt kompisar i sin väg ur spelandet. Detta har 

betytt otroligt mycket för Alex uppgav han då förståelsen och stödet från nära och 

kära underlättat vägen ut. Det största stödet för Alex kom från fästmön som under 

hela processen fanns där för Alex, stöttade och hjälpte honom. Hon gjorde allt hon 

kunde för att han skulle få hjälp och vård för sitt allvarliga spelande. Till slut fick 

fästmön Alex att vända sig till en spelberoendeförening och söka hjälp; ”Min fästmö 

drog och slet för att få mej med till spelberoendeföreningen i Västsverige”  

Alex fästmö märkte att Alex under åren bara blev sämre samt tydliga förändringar 

syntes. Alex började stanna hemma från jobbet allt för ofta och då tog fästmön tag i 

detta genast och hjälpte Alex.  

Spelandets exitprocess- från spelberoende till spelfrihet    

Peter tycker det har varit svagt från samhällets sida, eller snarare Socialtjänstens sida 

dit han sökte sig första gången år 2000. Socialtjänsten hade inte en aning om hur eller 

vad man kunde erbjuda för hjälp till en spelberoende vilket slutade med att Peter fick 

hitta en lösning själv. Han tycker att det finns en större kunskap om detta fenomen 

idag men att samhället ännu, år 2011 inte tar detta på större allvar. Kunskapen inom 

detta område menar Peter är långt ifrån kunskapen kring alkohol och narkotika;  

”idag finns det ju mer kunskap… men det är långt långt långt 

långt efter alkohol… och narkotika… när det gäller att veta 

och för vad vad för insatser som ska gälla och så… … när det 

handlar om vilka pengar man avsätter för det här så… så är 

det inte i närheten av på långa långa vägar alltså vad som 

avsätts…”  
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Angående dagens all marknadsföring och reklam kring spelformer och spelutbud 

säger Peter att han inte påverkas så mycket av det. Någon enstaka gång har han 

upplevt det som jobbigt men mestadels känner han att vissa kanaler slänger ut alltför 

mycket spelreklam. Däremot uttryckte han att marknadsföringen påverkar honom 

utifrån hans jobb. Peter känner att reklamerna blir och är jättetunga för den som precis 

befinner sig i början av sin spelfrihet. Dessa individer lockas väldigt lätt tillbaks till 

spelandet tror Peter;  

”och jag vet att folk tycker som är i början av sin spelfrihet 

tycker detta är skitjobbigt alltså… … med all spelreklam så 

det… det det… det är lockande alltså det är det det triggar 

igång en alltså och sånt…”  

Rasmus tycker också att samhällsinvånarna vet oerhört lite om innebörden av att 

fastna i ett spelberoende. Rasmus tror inte att man tar det på något större allvar eller 

ens ser det i närheten av hur man ser på andra beroenden så som alkohol och 

narkotika exempelvis;  

”folk vet väldigt lite om det… och dem som vet lite om det 

brukar normalt sätt ha fel uppfattning om det många 

resonerar kring att missbruk är värre spelmissbruk, men i 

stort sett är det lika sjukt allting”  

Av all dagens marknadsföring och reklam kring spel blir Rasmus upprörd. Han 

påverkas lite då han känner exempelvis vid spelreklamer att han automatiskt kommer 

tänker på tiden då han spelade poker. Detta väcker tankar och känslor hos Rasmus. 

Han tycker att reklamerna idag är sjuka och absurda. Rasmus tog under intervjun fram 

en pizzakartong som han sparade efter att ha beställt pizza kvällen innan. På denna 

pizzakartong var det hulken samt att det stod ”Sätt in 100 spela för 500” och ”Vinn 

hulkens jackpot efter käket”, reklam från Betsafe som är ett utländskt spelbolag. 

Rasmus blev vansinnig när han fick syn på denna kartong;  

”det är hulken pizza kartongen och där ligger en spelreklam 

för en spelmaskin online, när jag köpte pizza på sådan 

hemkörning, och sen när jag öppnar upp det, för en människa 

som har problem med spel så är det här liksom… att få hem 
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en sådan här låda, det är absurt… jag blev så förbannad när 

jag såg detta”  

Anders tyckte att kunskapen omkring en individ med spelberoende inte var på topp i 

samhället vilket är det största problemet för den som drabbas då det påverkat all hjälp 

och vård individen behöver i en sådan situation. Han uttryckte däremot inga större 

problem med dagens marknadsföring och reklam då han inte känner att han påverkas 

av det. Han påverkas inte av det men tycker att det gått så långt och att reklamerna är 

fruktansvärda för den som fastnat i ett spelberoende eller som håller på att sluta spela. 

Senast för en vecka sen reagerade Anders på en reklam som han tycker aldrig borde få 

finnas;  

”Om du har tröttnat på fredagsmys så skulle du komma till 

casinot istället… det var för någon dag sen de tyckte jag inte 

alls om... Vadå när man har tröttnat på fredagsmys och 

barnen… totalt kass!”  

Martin tycker precis som dem andra, att kunskapen verkligen är noll och att någon 

förståelse för detta verkligen inte finns. Beslutsfattares okunskap kring dessa frågor 

försvårar vägen ut för en drabbad individ, vilket inte borde få förekomma tycker 

Martin. Samhället har en tendens att inte lyfta fram spel och det som rör spel som 

några problem. Detta gör att media då tillåts att hela tiden synas och höras utan att 

man reagerar från samhällets sida vilket gör att fler och fler dras in i denna 

problematik tycker Martin. Han blir däremot själv inte påverkad av all 

marknadsföring och reklam men tycker samhället borde agera på ett annorlunda sätt 

rörandes marknadsföring och reklam kring spel.  

Alex instämmer även han på det som dem andra intervjupersonerna var inne på, att 

kunskapen om spelberoende inte är på högsta nivå. Det som Alex däremot var mer 

inne på omkring just kunskapen från samhällets sida var politikerna, han tycker att 

politikerna vet för lite samtidigt som dem å andra sidan tillåter för mycket när det 

handlar om spel och spelformer då spelutbudet för varje år bara växt sig större. Alex 

själv skulle inte vilja påstå att han blir så mycket påverkad av all reklam och 

marknadsföring som rör spel idag men att han tyckte det i början av sin spelfrihet men 

då var även marknadsföringen inte i närheten av så stor som den är idag. Alex 

förtydligar det som Peter, Martin, Rasmus och Anders också var inne på, att reklam 
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och marknadsföring rörande spel i dagens svenska samhälle gått så långt att det blivit 

riktigt svårt för den som precis befinner sig i spelfrihet och försöker sluta med detta.  

Att leva med konsekvenserna av spelandet  

Peter var den av intervjupersonerna som levt i spelfrihet under längst tid, i över 9 år 

då han blev spelfri år 2002 när han fick hjälp att ta sig ur sitt spelberoende medan de 

andra fyra intervjupersonerna Alex, Martin, Rasmus och Anders varit spelfria i 8 år, 7 

år, 18 månader respektive 12 månader.  

Efter att tidigare i livet ha fastnat i ett spelberoende så har Peters liv förändrats 

mycket till skillnad från idag. Han arbetar idag på en spelberoendeförening i 

Västsverige och har gjort detta sedan ungefär 8 år tillbaka. Konsekvenserna för Peter 

av hans tidigare spelande blev en skilsmässa samt att han spelade bort sitt jobb som 

busschaufför och hade hundratusentals kronor i skulder efter sitt spelande. Peter 

skildes med sin före detta fru år, efter att ha varit tillsammans i 21 år. Denna kvinna 

var den enda kvinnan han varit med, hans första och enda kärlek då dem träffades när 

Peter var 16 år och hon 15 år. Det var svårt i början när Peters spelande kom upp till 

ytan men det tog inte slut då utan Peter hade fått ett flertal chanser att ändra på detta 

men även stöd och hjälp från sin fru men tog inte det på något större allvar vilket till 

slut krossade förhållandet;  

”det var kört jag hade bränt alla skepp som fanns liksom jag 

hade… hade inte tagit henne på allvar och liksom… och och 

jag tog det för givet att okej hon säger det här men det blir 

som vanligt igen… …och gav mig inte förrän jag spelat bort 

min fru också…”  

Peter har sedan skilsmässan inte hittat någon ny kvinna och heller inte känt att han 

kunnat detta 9 år efter skilsmässan. Han har idag en bra kontakt med denna kvinna 

men även med sina barn som idag och vuxna och är väldig glad att familjen inte stöter 

bort honom trots sina tidigare förödande handlingar.  

Martin fick även han grova konsekvenser av sitt spelande. Han hann närmare bestämt 

spela bort tre olika jobb under en tio års period som hans spelande höll på i. Förutom 

jobben Martin spelade bort under denna period så hade han även en skilsmässa som 
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hade en grund i hans spelande samt att det gick så långt så att han gjorde 

självmordsförsök då han inte orkade mer; ”ett självmordsförsök innan jag inte orkade 

med att ljuga längre”  

Idag så är Martin gift med en kvinna han träffat efter han tagit sig ur sitt spelberoende. 

Han är också en diplomerad samtalsterapeut och arbetar på en spelberoendeförening i 

Västsverige och gjort detta sedan drygt 6 år tillbaka.  

Anders har till skillnad från Peter och Martin inte tidigare varit gift men däremot flera 

flickvänner under åren som han spelade bort samt hans före detta sambo som var det 

seriösaste förhållandet han haft under sitt liv. Tillsammans med denna kvinna fick 

Anders en liten dotter som han idag har delad vårdnad om. Det som Anders beskrev 

som den största konsekvensen av hans spelande var att han blev hotad att man skulle 

ta livet av hans dotter. Anders hade hamnat i rejäla ekonomiska skulder till jugoslaver 

som han tidigare lånat pengar från för att finansiera sitt spelande och då gick det så 

långt att Anders blev hotad till livet samt att man hotade honom att ta livet av hans 

lilla dotter. Anders höll även på att förlora vårdnaden om sin dotter på grund av sitt 

spelande och har detta över sig nu vilket motiverar honom att hålla sig borta från 

spelandet då han inte vill något mer än att ha vårdnaden om sin dotter. Han arbetar 

sedan ett år tillbaka på en spelberoendeförening i Västsverige.  

Rasmus hamnade precis som flera av dem andra i stora ekonomiska skulder när han 

slutade spela. Skillnaden hos Rasmus var att han egentligen inte gick en krona i minus 

under flera år av spelande utan gick i minus flera hundratusentals kronor bara en 

vecka innan han slutade helt och hållet med sitt spelande, fram till dess hade han bara 

gått i vinst i sitt pokerspelande. Förutom ekonomiska skulder så gick Rasmus och 

hans sambo skilda vägar för att han blev för isolerad och förändrades med tiden då 

han kom djupare och djupare in i sitt spelande. Då Rasmus sambo lämnade honom 

blev det för mycket; ”till slut blev det så… jag hade en sambo också vilket kan låta 

helt sjukt, men det hade jag men det blev att det tog slut mellan oss då. Den kvällen de 

blev de så ville jag ta livet av mig”  

Idag så arbetar Rasmus på en spelberoendeförening i Västsverige sedan ett och ett 

halvt år tillbaka och jobbar för fullt med att hålla ungdomar borta från spelande.  
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Även för Alex blev konsekvenserna stora ekonomiska skulder men det som Alex inte 

förlorade till skillnad från Peter, Martin, Rasmus och Anders var sin partner. Alex 

partner har funnits hela tiden vid Alex sida och stöttat honom och visat förståelse trots 

att det pågick under en så lång tid. Tack vare hans sambo så blev han kvitt sitt 

spelberoende då hon aldrig gav upp utan såg till att Alex fick hjälp med sitt 

spelberoende. Idag arbetar Alex på en spelberoendeförening i Västsverige.  

  

Kapitel 6. Analys  

Vi kommer i detta kapitel belysa uppsatsens syfte och frågeställningar genom en 

analys av det empiriska materialet. Denna sker utifrån uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. Strukturen av analyskapitlet följer de spelkarriärer som våra 

intervjupersoner beskrivit.  

Tidig debut i spel ökad risk för problem  

Anders hade börjat spela vid 6 års ålder vilket brukar förknippas med ökad risk för 

spelproblem längre fram i livet (Custer & Milt 1985). De ser framväxten av 

spelproblem som en form av avvikande beteende som bl.a. orsakas av problem under 

uppväxten. De skriver att spelproblem är vanligare bland personer som under sin 

uppväxt inte fått omsorg och kärlek. En tidig debut i spel kan också enligt Custer & 

Milt (1985) vara en följd av överdrivet spelande i familjen. Även det ett förhållande 

som de menar riskerar att leda till spelproblem senare i livet. Uppfattningar som 

bottnar i deras kliniska erfarenhet av behandling av patienter som diagnostiserats som 

patologiska spelare.  

Custer’s & Milt’s (1985) medicinska perspektiv på spelande som ett 

sjukdomsliknande tillstånd är dock inte det enda. Om vi betraktar spelkarriären som 

en social inlärningsprocess där varje fas ger sitt bidrag till utvecklingen kan vi anta att 

spelandet i tidig ålder tillsammans med föräldrarna främst skapar en känslomässig 

inställning till spel(Svensson 2005). För dem som i likhet med Anders upplevde 

besöken på travbanorna, stryktipset och spelandet tillsammans med fadern som något 

lustfyllt kommer detta att framstå som något positivt och ett tillstånd att återkomma 

till även längre fram. Spelandet kan ur det perspektivet ses som en följd av en social 
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inlärningsprocess där det första steget i spelkarriären utgörs av tillägnandet av en 

positiv inställning till spel.  

Vinst i spel riskerar bli nitlott i livet  

Peter vann vid sitt första speltillfälle 2500: - och blev förvånad över vad lätt det var att 

få 2500: - bara sådär. Han spelade några dagar senare igen och vann samma summa 

och därefter var beskriver han att vägen var fastlagd mot ett spelberoende. Peter var 

inte ensam bland våra intervjupersoner om att ha upplevt en spelvinst i tidiga år. 

Custer & Milt (1985) beskriver utvecklingen av ett överdrivet spelande efter att först 

ha upplevt ett antal större vinster som ett rationellt beteende. Att ha upplevt dessa 

framstod det som rationellt att pröva lyckan igen. De beskriver personer med 

spelberoende som intelligenta, talangfulla och energiska. Nybörjartur med en positiv 

start ökar sannolikheten att de längre fram i livet ska fastna i ett beroende av spel. 

Innan Peter och våra andra intervjupersoner nått detta stadium hade den som spelat 

längst uppgett att han spelat i drygt 40 år och den som spelat kortast tid ca 6 år innan 

spelandet tog sig problematiska uttryck. Custer & Milt (1985) menar att denna 

förhållandevis oproblematiska fas av spelkarriären kan pågå under en lång tid såsom 

fem, tio eller till och med femton år eller mer vilket även vårt resultat visar.  

När vinsterna övergår till förluster  

Alex och Rasmus betonade under intervjuerna att de förändrade sin personlighet 

drastiskt såsom skiftande självkänsla. De isolerade sig själva från omvärlden och 

stannade hemma från jobben och var riktigt deprimerade. Custer & Milt (1985) menar 

på att det psykiska måendet inte är stabilt under denna period vilket stämmer in på 

våra intervjupersoner då alla under sitt aktiva spelande hade skiftande självkänsla. 

Vidare menar Custer & Milt (1985) att man efter en längre tids spelande hamnar i en 

förlorarfas där spelandet blir allt mer riskabel. De menar att man i förlorarfasen satsar 

allt högre insatser för att vinna tillbaka det som tidigare förlorats. Utöver högre 

insatser menar Custer & Milt (1985) även på att ens sociala tillvaro förändras i denna 

fas. Våra intervjupersoner bekräftade under intervjuerna att de efter en tid av spelande 

sökte sig till nya områden och vänner med liknande intressen.  
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När spelandet och livet mist sitt värde  

Rasmus, Peter och Martins lösning på spelproblemen var densamma, att ta sitt liv. 

Rasmus hade nått botten när hans sambo bestämde sig för att lämna honom på grund 

av spelandet. Samma kväll bestämde sig Rasmus för att ta sitt liv men hamnade 

istället under tvångsvård på psykiatrin. Enligt Custer & Milts (1985) desperata fas så 

har personen inte längre kontrollen och har istället tappat fotfästet. I denna fas menar 

de att personen har två alternativ att välja mellan, antigen går man under eller så söker 

man hjälp. Peter upplevde stor skam över sina handlingar och såg självmord som en 

enkel lösning på alla problem. Enligt Thomas Scheff signalerar skam det psykiska 

tänkandet när man exempelvis gör fel, är i osäkra och otrygga förhållanden. Detta 

förklarar intervjupersonernas tankar om att gå under.  

  

Lögner inför sig själv och andra  

Peter lät lögnerna gå så långt att han började gå till jobbet på låtsas då han skämdes 

över att ha förlorat arbetet. Han gick upp varje morgon vid fem tiden och ställde sig i 

duschen precis som vanligt för att sedan ta på sig arbetskläderna och pussa sin fru och 

barnen hejdå trots att han inte hade något jobb att gå till. Peter satte sig sedan i bilen 

och åkte till andra sidan av staden där han spenderade 8 timmar om dagen då han inte 

kunde komma hem tidigare. Thomas Scheff kallar denna situation för negativ sådan, 

där skammen anses vara central. Situationen leder till att personen förlorar sin 

värdighet i livet såsom familj, vänner och jobb. vidare menar Scheff att det krävs 

speciella omständigheter samt en lång tid för att ta sig ur en sådan situation. Han 

menar på att man först måste bli medveten om sina handlingar för att därefter kunna 

ändra på sin tillvaro. I likhet med Peter så upplevde de andra intervjupersonerna också 

en skam över sina handlingar och valde därför att leva dubbelliv.  

  

Att bli spelfri som övergångsprocess  

Första fasen  

Alex hade hamnat i en situation där han kände tvivel, utbrändhet, besvikelser samt 

stora förändringar i sin relation när hans sambo blev medveten om hans spelande. I 
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den första fasen skriver Ebaugh att en person börjar tvivla på sin nuvarande roll och 

gör en omtolkning av verkligheten. Personen ska ha försökt sluta vid flera tillfällen. 

Alex fick hjälp av sambon att bli medveten om spelberoendet, och därefter vände han 

sig även till en spelberoendeförening för hjälp. 

Peter kände även han tvivel samt en stor besvikelse inom sig över alla lögner. Han 

hade under en fyraårsperiod ljugit om sitt spelande. Ingen i hans omgivning hade 

någon aning att något inte stod rätt till, ingen hade någonsin blivit misstänksam under 

dessa fyra åren. När Peters spelande efter fyra års lögner kom upp till ytan så blev 

även hans relation till frun förändrad. Peter försökte sluta vid två tillfällen. Första 

gången sökte han tillsammans med sin fru hjälp hos Socialtjänsten och vid andra 

tillfället vände sig Peter till ett behandlingshem.     

Andra fasen  

Enligt Ebaugh bygger den andra fasen på sökning av nya alternativa beteenden, då en 

person gör avstånd från den gamla rollen. I likhet med Ebaughs andra fas så började 

Alex att jämföra sin nuvarande situation jämfört med en spelfri situation. I denna fas 

är det också viktigt att ha socialt stöd från omgivningen vilket Alex hade från sin 

sambo.  

Gustav hade också ett stort stöd, fast från föräldrar och bror. Gustav jämförde sin 

dåvarande problematiska situation med en spelfri och valde att jobba för en spelfri 

situation. Familjen stöttade honom under hela processen till en spelfri situation vilket 

underlättade vägen, utan stöd och förståelse från familjens sida hade det inte gått 

enligt Gustav.  

Även Martin talade under intervjun om den stora betydelsen av sina föräldrars 

förståelse samt stöd var under denna svåra tid. Hade de inte stöttat honom så hade det 

aldrig gått enligt Martin. Han skulle aldrig klara sig ur spelandet på egen hand då det 

var hans mamma som fick honom att lyfta luren och söka hjälp på en 

spelberoendeförening. Sedan dess har livet endast gått uppåt för Martins del då han 

hittade en kvinna senare som han också gifte sig med.  
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Tredje fasen  

När Anders bestämde sig för att sluta spela blev hans vändpunkt att istället börja spela 

golf, något han tidigare aldrig spelat. Ebaugh menar att personen försöker identifiera 

sig med nya roller och väga möjligheter, detta kan vara via specifika händelser. För 

Anders del så blev denna specifika händelse golfen. Utöver golfen så blev även 

Anders dotter hans vändpunkt berättade han under intervjun. Anders var på väg att 

förlora vårdnaden om sin dotter på grund av spelandet. Om han hade fortsatt med 

spelandet så hade han förlorat vårdnaden men han slutade.  

Gustavs vändpunkt i spelandet blev spelberoendeföreningen i Väst. Gustav bestämde 

sig på egen hand att han skulle bli spelfri, klippte alla bankkort, slängde datorn och 

överlämnade sin ekonomi till socialtjänsten för att de skulle sköta hans ekonomi. Han 

började gå regelbundet till föreningen där han föreläste samt deltog på olika möten.  

I likhet med Anders och Gustav hade Peter också en vändpunkt. Peter hade istället 

börjat arbeta på två jobb. Ebaugh menar på att ens vändpunkt kan vara en möjlighet 

till förbättring i den nya rollen. Peters vändpunkt blev en stor förbättring i hans nya 

roll då han hade stora skulder bakom sig som han kunde betala tillbaka på.   

Fjärde fasen  

Anders tog kontakt med personer han gjort besviken under de åren han varit 

spelberoende. Han kontaktade bl.a. gamla klasskompisar, sin omgivning och andra 

personer han tidigare lånat pengar ifrån. Detta var ifrån några hundralappar till 

tusentals kronor men han kände att detta tillhör hans nya roll och han ville ha allt det 

gamla uppklarat.  

Ebaughs tar i fjärde fasen upp hur processen ser ut då man anpassar sig till sin (ex) 

roll och nu ska bygga en ny roll. I denna fas menar Ebaugh att ens tidigare omgivning 

väntar på att se tecken på det gamla beteendet medan man själv försöker anpassa sig 

till den nya rollen.  

I intervjun berättade Anders att han såg det som ett sätt att anpassa sig till den nya 

rollen, genom att ringa gamla klasskompisar och betala tillbaka pengar. Detta påvisar 

enligt honom hur starkt motiverad man är att stanna i den nya rollen samt bygga 

vidare på den nya identiteten som en (ex) spelare.  
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Alex däremot hade det inte lika enkelt i början av sin spelfrihet och uttryckte 

svårigheter med att axla denna nya roll. Det tog ungefär tre månader och sedan kände 

Alex att han var på rätt spår då han tog stort ansvar i vardagen, något som aldrig 

inträffat tidigare. Han uttryckte under intervjun hur han hade motivationen att behålla 

sin nya roll och sedan dess byggt vidare på den nya identiteten.   

Slutsats & Reflektion  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera med resultatet i hand att den största orsaken till 

att dessa fem personer kom att hamna i ett spelberoende lite längre fram i livet var på 

grund av deras familjeförhållanden samt omgivningen. Våra respondenter vann till en 

början pengar som också kan ses som ”nybörjartur” enligt Custer & Milt(1985). 

Denna nybörjartur ser vi som en del av ens utveckling att hamna i ett beroende.  

Vidare kan vi dra slutsatsen utifrån våra intervjupersoners berättelser att den största 

orsaken till att spel om pengar kommit att bli ett så stort samhällsproblem är 

samhälliga faktorer. Intervjupersonerna uppgav under intervjuerna att de tyckte 

kunskapen från samhällets sida var för dålig för att man ska kunna lösa detta växande 

problem. Samtidigt som kunskapen om detta samhällsfenomen är svagt väljer man 

trots detta från samhällets sida att inte investera mer pengar menade våra 

intervjupersoner utan istället låter politikerna spelproblemen växa genom att tillåta 

alltfler spelformer, större spelutbud samt all marknadsföring som tillåts.  

Socialtjänsten hade ingen kontroll på vad man skulle göra eller om man kunde 

erbjuda för någon hjälp när flera av intervjupersonerna vände sig till Socialtjänsten. 

Anledningen till Socialtjänstens okunnighet anses vara den brist på kunskap inom 

spelområdet som rådde i samhället för ungefär 8-10 år sedan.  

Idag är kunskapen bättre från samhällets sida men fortfarande inte i närheten av 

alkohol- och narkotika poängterade dem trots att spelberoende är en form av missbruk 

precis som alkohol- och narkotika och håller på att hinna ikapp dessa. Vi kan också 

konstatera att alla våra fem intervjupersoner hittade en väg ut ur sitt spelberoende 

trots att det krävdes förödande konsekvenser för de flesta av dem.  

Intervjupersonernas nya liv ser olika ut men en sak har de gemensamt och de är att 

alla är (ex) spelare och att de idag arbetar i förebyggande syfte. De försöker hjälpa 
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andra personer ur samma problem som dem själva tidigare befunnit sig i. Idag arbetar 

dem alla fem på en spelberoendeförening i Västsverige.  

Reflektion av uppsatsen  

Vi har funderat mycket på studiens gång och om vi valde rätt metodval utifrån 

studiens syfte och frågeställning. Genom att vi valde en kvalitativ metod fick vi precis 

den bredd och djupa information vi före intervjutillfällena ville ha för att sedan kunna 

arbeta vidare på detta. Vi tycker att urvalet gjordes på bästa möjliga sätt för att både vi 

men också den som läser detta ska kunna få en större inblick i hur en spelande karriär 

ser ut, sett ut och dess konsekvenser det medfört. Vem skulle kunna ge oss en klarare 

bild om inte tidigare spelare som själva suttit i sådan sits? Detta gjorde att valet av de 

fem personer som idag arbetar på en spelberoende förening inte var något svårt val.  

Valet av teoretiska ansatser anser vi är riktigt passande i vår studie. Custer & Milt, 

Helen Ebaugh och Thomas Scheff tar alla tre upp teorier som vi sedan kunde relatera 

till våra intervjupersoners berättelser om en väg in i ett beroende och utvecklingen av 

ett spelberoende. Ebaugh som vänder på allting och skriver om vägen ur och hur man 

ska ändra en tillvaro, Scheff som tar upp skam som förklarar ens handlingar och 

lögner. Med de teoretiska ansatser försöker vi förklara en väg ur och vänder på allting 

som inte är lika väl belagt inom forskningen.  

Tittar vi på de etiska aspekterna så anser vi att vi gjorde rätt genom att i vår studie inte 

ha med deras riktiga namn utan istället fingerade. Vi nämner heller inte vilken 

spelberoendeförening vi varit på. På detta sätt så hängs inte någon specifik 

intervjuperson ut samt att man inte kan relatera till en specifik spelberoendeförening i 

Sverige då det finns flera runt om i landet.  
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Betydelsen av vår studie  

Sedan tidigare finns det flertal undersökningar om just fenomenet spel och spel om 

pengar. Det finns mycket information i form av fakta och statistik att hämta för den 

som vill fördjupa sig i detta område men inget som tar upp detta fenomen och 

problem på individnivå. Vad händer med en person som fastnat i ett spelberoende, hur 

ser dennes vardag ut och hur upplever den enskilde detta tycker vi är av stor 

betydelse. Detta för att med denna studie visa effekten av de konsekvenser som kan 

uppstå av ett spelberoende. Vi hoppas att med denna studie bidra och inspirera andra 

till att forska vidare inom just området spel om pengar men på en mer individuell 

nivå.  
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BILAGA 
 

Intervjuguide 
 

En Sociologisk studie om livet som (ex) spelare 
 

Syftet med undersökningen är att få en bild av hur en person med ett spelberoende tar 

sig ur sitt beroende samt hur livet ser ut idag med tanke på att vi lever i ett 

konsumtionssamhälle. 

 

Urvalet gjordes subjektivt, ”Termen används vid situationer då forskaren redan har en 

viss kännedom om de människor eller företeelser som ska undersökas”
 
(Denscombe 

2008). Fördelen med subjektivt urval är att det tillåter forskaren att närma sig 

människor eller företeelser som han eller hon på goda grunder kan anta vara 

avgörande för undersökning” (Denscombe 2008).
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Namn, Ålder, Civilstånd, Arbete  

 

 

TEMA ”FÖRE” Spelberoendet 
 

I vilken ålder fick du upp intresset för spel? 

 

Vad för spel var du intresserad utav? 

 

Berätta kort om hur din situation var innan du blev spelberoende? (intressen, 

umgänge, arbete, familjesituation) 

  

Vilka bakomliggande faktorer kan ha spelat roll för att spelberoendet ökat? 

(exempelvis data, mobil, förening i samhället?) 

 

Hur länge pågick beroendet innan (du) (närstående) sökte hjälp? 

 

Blev du tvingad till vård eller påverkad av någon till att söka hjälp?  

 

Hur reagerade dina närstående på ditt beroende? 

 

Berätta lite kort om vad du tror att samhällets eller omgivningens reaktion var på ditt 

beteende? (stigmatisering, skam, avvikelser) 

 

 

TEMA ”UNDER” behandlingen  
 

Vad fick du för behandling?  

 

Hur länge pågick behandlingen? 

 

Berätta om dina positiva och negativa punkter under processen? 

 

Ser du samhället (exempelvis marknadsföring, reklam) som ett problem att ta sig ur 

ett beroende? (Med tanke att vi lever i ett samhälle där man konstant blir påverkad av 

media och snabba pengar). 

 

Blir du påverkad av att det reklameras konstant och överallt?   
 

 

TEMA ”EFTER” Livet som en ex spelare 
 

Vad gör du idag?  

 

Berätta kort om samhällets ”syn” på en före detta spelare? 

 

Vad är dina tankar angående din erfarenhet av din tidigare spelproblematik? 


