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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med studien är att ta reda på vad en problemspelare anger för motiv till att sluta spela 
och hur personen väljer att göra det. De tre frågeställningarna är: Vad förmår någon att sluta 
spela, Hur gör man som problemspelare när man slutar spela och Vad har varit till hjälp och 
till hinder för att sluta spela? Den teoretiska utgångspunkten har varit det kognitiva och det 
behavioristiska perspektivet och metoden vi har använt har varit kvalitativ. Vi har använt 
halvstrukturerade intervjuer. De viktigaste resultaten vi fått fram är att anhöriga är mycket 
viktiga och att man behöver något att ersätta spelandet med. En positiv livsomställning kan 
göra att man slutar spela medan en negativ gör att man börjar spela mer. Alkohol och gemen-
skap är faktorer som gör det svårt att sluta spela.  Spelautomater har varit huvudspelet för fle-
ra av informanterna som inte ser andra spel som något problem. Samtliga informanter anser 
att om Jack Vegas maskinerna skulle försvinna så skulle situationen förbättras väsentligt för 
personer med spelproblem.  
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Inledning 

Spel och dobbel har i alla tider och i de flesta kulturer roat människor och varit ett sätt att 
koppla av och fördriva tiden. Det är en så pass gammal företeelse att det finns beskrivet i både 
Bibeln och Koranen samt att man har funnit tärningar i gamla egyptiska gravar som beräknats 
vara femtusen år (Petry, 2005, 4). I dagens Sverige har spel om pengar tagit en allt större plats 
vilket man kan se på framträdande annonsplatser i tv och tidningar och det är många miljoner 
kronor i rullning varje dag. Att köpa en lott eller satsa några tior på tipset är för de flesta män-
niskorna ett oskyldigt nöje. En förlust kan tas med en klackspark och orsakar inte någon skada 
och en vinst blir ett trevligt tillskott i kassan. Andra får problem med sitt spelande och har 
svårt att slita sig från roulettbordet eller pokermaskinen. Många timmar och mycket pengar 
rinner iväg på jakt efter den stora vinsten eller den stora kicken. 

De enarmade banditerna, Jack Vegas, blev återigen lagliga 1996 och sedan dess har spelet 
ökat lavinartat (Lalander & Westfelt, 2004, 23). De utländska pokersajterna blir ständigt fler 
och i dagarna (november 2005) fick även Svenska Spel tillstånd att bedriva pokerspel på in-
ternet. Detta gör att diskussionerna kring spel och beroende aldrig varit så aktuella som nu i 
Sverige. 

Den svenska forskningen visar att 1-2 % av svenskarna har problem med spelandet och man 
beräknar att det är 125 000 personer som är spelberoende i Sverige enligt mätinstrumentet 
DSM-IV (se bilaga 1). En genomsnittlig spelare spenderar 500-600 kronor per år medan en 
storspelare lägger ca 200 000 kronor, av detta tjänar staten sex till sju miljarder per år (Spelin-
stitutet AB, 2005-12-01). Olika spel har olika grader av beroendeframkallning och där har 
man märkt att de spel som genererade mest spelproblem var tips, hästar, automatspel, bingo 
och spel på restaurangkasinon (Rönnberg, m. fl. 1999, IV-V). Att ha spelproblem kan i myck-
et jämföras med att ha drog- och alkoholproblem på så sätt att det sociala livet blir lidande, 
arbete eller studier blir misskötta och ekonomin havererar. En del spelar när de mår dåligt 
som ett sätt att fly verkligheten medan andra söker spänning i ett annars enahanda liv. 

Forskningen kring spelproblematik ligger i sin linda och många frågor är ännu obesvarade. 
Kartläggningen kring problemgrupper, beroende, behandling och sociala konsekvenser sker 
både i Sverige och internationellt. Den med spelproblematik har ett allt större utbud av hjälp 
att tillgå jämfört med för några år sedan. Det finns en ökad medvetenhet kring vad spelandet 
kan medföra för negativa konsekvenser för den enskilda och för samhället i stort genom me-
diernas nyvaknade intresse. Socialsekreterare och andra med behandlande yrken runt om i 
Sverige vidareutbildas i spelberoendeproblematiken via en distanskurs som Folkhälsoinstitu-
tet (2005-12-12) håller i och det har startat en del hjälpprogram och behandlingar ute i landet 
samt flertalet frivilliga stödorganisationer.  

Denna uppsats ska inte handla om dem som genomgått behandling för att bli kvitt sitt spel-
problem utan vårt intresse riktar sig mot dem som har valt en annan väg för att sluta spela. Det 
finns ett stort mörkertal kring dem som slutat spela på egen hand eftersom de oftast inte har 
kommit i kontakt med socialtjänsten eller behandlingsprogram. De har istället löst sina spel-
problem genom självläkning. Här hoppas vi få svar på frågorna om varför och hur man lyckas 
sluta spela på egen hand. Vi har valt att fokusera på dem som har självläkt då vi  särskilt var 
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intresserade av att höra varför de slutat eftersom vi föreställer oss att de inte fått färdiga teori-
er och terminologier från någon behandlande instans. 

Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur problemspelare slutar spela på egen hand och på vilket 
sätt han/hon väljer att göra det på.  

Frågeställningar 

•Vad förmår någon som har problem med spel att sluta spela? 

•Hur gör man som problemspelare när man slutar spela? 

•Vad har varit till hjälp och till hinder för att sluta spela? 

Begreppsförklaring 

Pokermaskin, Automat, Spelapparater, Maskiner, Jack Vegas, Enarmade banditer – 
Olika namn för apparater som används för spel om pengar. I Sverige efter 1996 kallas dessa 
för Jack Vegas och Miss Vegas och de har 1 krona som minsta insats och som högsta vinst 
utbetalas 500 kronor. Vinst utbetalas i form av ett spelkvitto som inlöses till kontanter i baren.  

Diagnostiska kriterier 

Spelmissbruk, Spelberoende och Problemspelande är olika grader av spelmissbruk efter mät-
ning med mätinstrument som SOGS eller DSM-IV (se bilaga 1). I uppsatsen används termen 
problemspelande som samlingsnamn för alla former av spelproblem. 

Custers klassificering 

Olika typer av spelare har beskrivits av Robert Custer (Kühlhorn, m.fl., 1995, 18): Professio-
nella spelare – Dessa är få till antalet. Ser spelet som ett arbete, inget nöje. Tålamod och kall 
beräkning karaktäriserar dessa spelare. Antisociala spelare – Kriminella spelare som mesta-
dels spelar illegalt. Tillfälliga sociala spelare – De flesta spelare tillhör denna grupp, de kan 
spela eller låta bli utan att det berör dem särskilt mycket. Seriösa sociala spelare – De som är 
intresserade av spel och spelar regelbundet. Tillåter inte att spelet inkräktar på andra aktivite-
ter och utgifterna hålls inom rimliga gränser. Sociala flyktspelare – Spelar periodvis för att bli 
av med spänningar, oro, frustration, ilska och besvikelse. Kan spela oklokt men tack vare att 
dessa negativa känslor inte kommer alltför ofta hålls spelförlusterna på acceptabel nivå. Pato-
logiska spelare – Spelberoende. Har allvarliga konsekvenser av sitt spelande och spelar okon-
trollerat.  
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Tidigare forskning 

Forskning om spel i Sverige  

Det är inte mycket forskat kring spel i Sverige. Den största studien som har gjorts i senare tid 
har producerats av Rönnberg med flera (1999). I den kartlades spelandet i Sverige, hur myck-
et vi spelar för, vilka spel vi använder samt hur stor del av befolkningen som har problem med 
sitt spelande. Man undersökte även vilka slags spel som medför de största problemen. Urvalet 
bestod av 9917 personer mellan 15 och 74 år som bor i Sverige. 7139 personer svarade på hur 
mycket de spelat för, vilka spel de spelat samt vilka negativa följder det medfört, vilket utgör 
72 % av de tillfrågade (a.a., IV-V). 

Det visade sig att 95 % uppgav att de någon gång satsat pengar på spel och att det spel som de 
flesta svenskar någon gång provat var att köpa lotter av olika slag. Mellan 1,1 % och 1,7 % av 
befolkningen i Sverige kunde 1997 klassificeras som problemspelare och av dem var mellan 
0,4 % och 0,8 % patologiska spelare (Rönnberg, m.fl. 1999, IV-V). De spel som genererade 
mest spelproblem var tips, hästar, automatspel, bingo och spel på restaurangkasinon.  

Åldern då man börjar spela är låg i Sverige jämfört med andra länder vilket gör att man kan 
misstänka att åldersgränser kring spel respekteras dåligt och att detta drabbar ungdomar som 
utvecklar ett spelberoende. Åldersgränsen är satt till 18 år.  

Det konstateras i studien att stora insatser behövs för att förebygga och behandla problem med 
spel och om den legala formen av spel tillåts att fortsätta växa kommer det behövas ännu fler. 
Exempel på tillväxt är statliga kasinon samt pokerspelandet på internet som ännu inte fanns 
1999 då denna rapport gavs ut (a.a.). Dessa kasinon har nu tillkommit med början i Sundsvall 
och Malmö 2001, Göteborg 2002 och senast Stockholm 2003 (Lalander & Andersson, 2003, 
21 f). 

På SoRad (centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) har man forskat kring 
spel och då gjort både kvantitativa och kvalitativa undersökningar om kasinoverksamheten, 
travvärlden och jack Vegas maskinernas påverkan på spelproblem (L. Westfelt, personlig 
kommunikation, 30 september, 2005)  

Forskning om spel och självläkning 

I en studie om självläkning konstateras det att man tror att det finns stora möjligheter för en 
problemspelare att sluta på egen hand (Andersson, Florell & Samuelsson, 2004, 33). De miss-
bruk som anses svåra att sluta med utan behandling är heroin, kokain, amfetamin och alkohol. 
Informanterna i undersökningen är olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med missbruka-
re i sitt arbete. Studien är en del i ett internationellt pilotprojekt och Stockholm är den sjätte 
staden där projektet genomförs. De som är mest negativa till möjligheten till självläkning från 
missbruk är de som arbetar behandlande, exempelvis alkoholbehandlare och socialarbetare 
(a.a.).  
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I Kanada har två undersökningar om spel och självläkning gjorts. Den första är gjord av Hod-
gins och El-Guebaly (2000) där syftet var att förstå processen att bli fri från spelproblem. 
Empirin i undersökningen bestod av intervjuer gjorda antingen i telefon eller ”face-to-face”. 
Sammanlagt tillfrågades 106 personer. De flesta informanterna, 87 %, hade rekryterats via 
radio och tidningar och de som hade en högre poäng än 4 på ett mätinstrument (SOGS) togs 
med i undersökningen. De sista 13 % kom med i undersökningen via snöbollsmetoden (Hod-
gins & el-Guebaly, 2000). Att rekrytera via snöbollsmetoden innebär att man genom en in-
formant får kontakt med andra. Respondenterna fick delta i både en halvstrukturerad samt en 
strukturerad intervju om anledningar till varför de slutade spela. Efter det fick de beskriva 
anledningarna till att sluta spela, först i öppna frågor och sedan fick de kryssa i alternativ på 
en enkät som utformats efter en studie om att sluta dricka alkohol. I resultaten som de fick 
fram kunde man läsa att 84 % av de tillfrågade hade slutat direkt medan resten hade slutat steg 
för steg. På frågan om det var ett medvetet beslut så svarade hela 65 % att det var helt medve-
tet. Mer än hälften av deltagarna uppgav att de slutat spela på egen hand, utan någon behand-
ling. Hela 93% angav att de gjort någon aktiv handling för att underlätta sitt spelstopp, exem-
pelvis nya aktiviteter eller att bekänna sitt beroende för andra (a.a.).  

 
Studien undersökte också om varför spelare som självläker inte sökt hjälp. Som huvudsaklig 
anledning (över 80 %) anges att spelarna ville hantera problemet själva utan inblandning. Fem 
andra faktorer framkom som viktiga i beslutet att inte söka hjälp. Dessa var skam och stolthet, 
att man inte ansåg att spelproblemet var så stort att det behövde professionell hjälp, man viss-
te inte vilka möjligheter till behandling som fanns att tillgå och man vill inte dela sina pro-
blem med andra samt rädsla för stigmatisering. Mindre än en fjärdedel av spelarna hade nega-
tiva åsikter om behandling och kostnader för behandling var bara en faktor för en minoritet av 
de tillfrågade (Petry, 2005, 161). 

Den andra undersökningens syfte var att ta reda på varför problemspelare slutar att spela. Den 
var även en jämförelse och sammanslagning av metoder och undersökningsresultat från två 
tidigare undersökningar (Hodgins, m.fl., 2002). Sammanlagt deltog ca 150 personer. Hälften 
av dessa hade automatspel som sin huvudsakliga spelform. De olika undersökningarna jäm-
fördes med varandra. Informanterna delades in i två grupper, de som slutat tidigare och de 
som slutat nyligen. Deltagarna från de olika undersökningarna var båda rekryterade via media 
på samma sätt som undersökningen ovan. De som hade slutat för länge sedan frågades om 
tillfrisknande och bakgrund medan de som slutat nyligen frågades om spelhistoria och framti-
da mål kring sitt spelande. Samma metod användes i båda undersökningarna där man först 
ställde öppna frågor om anledningarna till varför man slutade spela för att sedan följa upp 
med en checklista med alternativ. Varje deltagare deltog i tre personliga intervjuer och ett 
antal telefonkontakter över de kommande 12 månaderna (a.a.).  

Resultatet presenteras främst i två tabeller, den ena redovisar svaren från de öppna frågorna 
och den andra från checklistan. I den första tabellen som redovisade de öppna frågorna angavs 
den främsta anledningen till att sluta spela vara ekonomiska problem. Andra betydande orsa-
ker är negativa känslor och att beteendet är oförenligt med självbilden. Att bli konfronterade 
av anhöriga uppger många som en viktig orsak till spelstopp. Inom några kategorier är skill-
naderna mellan dem som slutade nyligen och dem som slutade tidigare stora. De som slutade 
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spela för länge sedan anger flera anledningar till varför de slutade spela. Dessa är brist på 
ekonomiska resurser, socialt stöd och förändringar i närmiljön (Hodgins, m.fl., 2002). 

I den andra tabellen med kryssalternativ uppges de viktigaste orsakerna till att sluta spela vara 
ekonomiska problem samt känslomässiga faktorer. Barn och familj är också viktiga faktorer 
för båda undersökningsgrupperna. De skillnader som kan märkas mellan grupperna är att de 
som slutade för länge sedan i större utsträckning uppger att ”nå botten” var en viktig anled-
ning men de som slutade nyligen ansåg att väga för och nackdelar samt en stor förändring i 
livsstilen var större anledningar till att de slutade spela (a.a.).  

Sammanfattning 

I Sverige är mellan 1,1 % och 1,7 % av befolkningen problemspelare, 0,4 % till 0,8 % är spel-
beroende. De spel som genererar mest problem är tips, trav, automatspel, bingo och kasino-
spel.  Det har dykt upp kasinon i Sveriges största städer under 2000-talet vilket man ännu inte 
studerat konsekvenserna av (Rönnberg m. fl., 1999, IV-V). 

Internationell forskning visar att de flesta som självläkt från spel uppgav att de ville hantera 
problemet utan inblandning. Andra faktorer var skam och stolthet, att man inte bedömde spel-
problemet som stort, man visste inte vilka behandlingar som fanns, man ville inte dela sina 
problem med andra samt rädsla för stigmatisering (Petry, 2005, 161 ). 

Forskning kring processen i hur man blir fri från spelproblem visar att de allra flesta slutar 
spela direkt och att man gjort någon aktiv handling för att underlätta spelstoppet som att berät-
ta för någon eller aktivera sig (Hodgins & el-Guebaly, 2000). 

Varför man slutat spela visade sig ha främst ekonomiska orsaker. Andra orsaker var negativa 
känslor, oförenlighet med självbilden, barn och familj, att ha nått botten, att väga för- och 
nackdelar samt livsstilsförändring (Hodgins m.fl., 2002).  
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 Teoretiska utgångspunkter 

Det kognitiva - behavioristiska perspektivet kommer från två liknande strömningar inom psy-
kologin. Det behavioristiska perspektivet är fokuserat på individens beteende som man säger 
sig kunna beskriva, förutsäga och kontrollera. Enligt behavioristisk teori så frånskiljer sig 
människans medvetande från beteendet på så sätt att man förutsätter att det är omgivningen 
som styr beteendet. Man väljer att inte se tankar och känslor som uppkomna ur omedvetna 
aspekter, utan som något som är uppkommet av en yttre orsak och därför går att påverka (Pa-
yne, 1997, 164). Man tar heller inte med bakomliggande personlighetsaspekter som förklar-
ingar till beteendet. Eftersom man inte vet vad som försiggår i en annans medvetande menar 
man att man bara kan studera och påverka beteendet.  Man menar också att allt beteende är 
inlärt och därför sker genom påverkan utifrån. I den klassiska behaviorismen använder man 
begrepp som stimulus, respons och betingning. Allt som får oss att reagera är stimuli vilket i 
sin tur skapar en respons. Respons är samma som beteende. Resultatet av det är en betingning, 
alltså en inlärning (Payne, 1997, 167 f).  

Med det menar man att allt en människa är och gör är resultat av ett inlärt beteende. Behavio-
risterna menar att man kan kontrollera beteendet genom att manipulera omständigheterna vil-
ket skulle resultera i att beteendet ändras på det sätt som önskas. En term inom behaviorismen 
är förstärkning, en process som används i syfte att stärka ett beteende. En positiv förstärkning 
sker när spelaren vinner och upplever sig ha tur, en negativ förstärkning kan vara att under 
spelets gång fly bort från negativa känslor som stress eller misslyckande (Payne, 1997, 169). 

Kognition står för intellektuella funktioner och innefattar förmågor som att minnas, se likhe-
ter, dra slutsatser och att generalisera. Det kognitiva fokuserar på individens tänkande och ser 
individen som ett subjekt som är handlande i förhållande till sin omgivning. Med det menar 
man att vi inte passivt tar emot och internerar information utan att vi konstruerar aktivt vår 
förståelse av verkligheten (Hutchinson, 1999, 114). Individen kan påverka sina tankar och på 
så sätt styra sin utveckling. Man tar inte hänsyn till de omedvetna aspekter som finns i psyko-
dynamiskt tankesätt utan fokuserar på medvetandets processer. Man ser att känsla, tanke och 
handling är hoplänkade. Känslor definieras som det psykologiska svaret från den tankemässi-
ga utvärderingen av inkommande information, alltså att det är tankarna som producerar käns-
lorna (Hutchinson, 1999, 113).  

Individen registrerar sin omvärld där hon lär sig från sin omgivning och samtidigt lär sig om 
sig själv (Hutchinson, 1999, 112). Man kan också säga att miljön påverkar individen och att 
individen anpassar sig till sin omvärld. Ett olämpligt beteende kan därför vara följden av fel-
aktiga uppfattningar eller tolkningar av omgivningen (Payne, 1997, 165).   

Kognitivt – behavioristiskt perspektiv på spelmissbruk 

Det kognitiva perspektivet förklarar mer ingående det feltänkande som många spelare har. En 
teori som förklarar varför människor spelar är att de inte korrekt kan bedöma det mest sanno-
lika resultatet som skulle bli följden av spelandet. Det har visat sig att de gör en ologisk slut-
ledning när de försöker förutsäga olika resultat som baserar sig på slumpen. Människor har en 
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förmåga att bortse från logiska fakta när de spelar om pengar (Petry, 2005, 209). Fakta säger 
att ”huset” alltid vinner oavsett om det är kasinot, Svenska Spel eller ATG eftersom ”huset” 
har ett profitsyfte. För att garantera en avkastning måste speloddsen vara sådana att spelaren 
förlorar sina pengar snarare än vinner. Samtidigt dyker det upp höga vinster upp då och då för 
att ge illusionen av en spelarvänlig atmosfär.  

Men ett felaktigt tänkande är inte unikt för spelare, utan drabbar de flesta i försök att dra en 
logisk slutledning utifrån de tidigare resultaten och där slutresultatet inte är för handen given. 
En pappa som fått fyra pojkar tycker att det mest logiska och troliga vore om det föddes en 
dotter nästa gång, vilket det givetvis inte är. Känslan eller illusionen av kontroll skapar en 
övertygelse av att det finns en högre sannolikhet att lyckas med att förutsäga ett resultat eller 
en vinst än vad som är troligt (Petry, 2005, 210). Men att kunna förutsäga vinst är ett undan-
tag eftersom det handlar om slumpen. Viljan av att få kontroll är något som alla människor, 
som någon gång köpt en lott, spelat på travet eller bingolotto, känner till. Har vi möjlighet så 
väljer vi helst lotten själva, sätter i våra lyckonummer i lottoraden eller väljer den maskin som 
inte haft en vinst på länge. Det handlar om att vi försöker få kontroll över något som är okon-
trollerbart.  

Illusionen av att ha kontroll förklarar Ladouceur (2004) med att vissa tankeprocesser opererar 
på en automatisk nivå och som förändrar spelarens rationella tänkande till ett irrationellt. Van-
ligtvis försöker vi organisera vår omvärld så att vi kan förstå den och ha kontroll över den. 
När vi hamnar inför en situation som helt styrs av slumpen så skapar vi en icke-existerande 
koppling mellan sinsemellan oberoende händelser. Vi har lärt oss genom erfarenheter att söka 
och upptäcka samband i vår omvärld för att kunna förutse det troligaste resultatet eller följden 
av ett visst händelseförlopp. Det blir därför svårt och kräver mycket mental tankemöda att 
greppa att det inte finns något att ta på som ger en möjlighet att göra en förutsägelse. När man 
hamnar inför situationer där det inte ges möjlighet att räkna ut vad som kommer att ske här-
näst så görs vissa antaganden om den troligaste utvecklingen av skeendet, därav skapas en 
illusion av kontroll (a.a.).  

Spelare har ofta just denna typ av vanföreställningar då de tror att en serie av utfall kommer 
att följa eller förutsäga efterföljande utfall. En serie av förluster ses som förebådande av en 
snar vinst på så sätt att varje moment beskriver den högsta sannolikheten för nästa moment. 
Man tror att spelet följer en viss logik som det bara handlar om att komma underfund med 
(Petry, 2005, 214). Om en singlad slant visar krona fem gånger så uppskattar man sannolikhe-
ten störst att det ska bli klave vid nästa kast. Även då det bara finns en 50-50 chans att det 
skulle ske och att slanten är tillbaka på noll vid varje uppkast. Den singlade slanten följer ing-
en logik och det finns ingen möjlighet att dra en slutledning utifrån det senaste uppkastet. Vid 
valet av lotter väljer man nummer som ser slumpmässiga ut hellre än nummer som är i ord-
ningsföljd. Man tror alltså att serieföljden 1-2-3-4-5 har mindre chans att vinna trots att sanno-
likheten att numret är en vinst är lika stor som en nummerföljd som ser mer stökig ut.  

Dessa kognitiva snedvridningar är, som tidigare sagts, inte unika för spelare utan förkommer 
hos gemene man i ett försök att kontrollera det okontrollerbara. Men vissa tankeprocesser har 
man sett är mer relaterade till spelare än till icke-spelare. Det gäller just övertygelsen av att 
man tror sig ha större kontroll över ödet eller slumpen än vad icke-spelare tror sig ha. En icke-
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spelare inser att slumpen styrs av krafter som man inte kan ha kontroll över medan spelaren 
tror sig i högre grad kunna förutsäga eller kontrollera dessa krafter (Petry, 2005, 212). 

Utifrån behavioristiskt perspektiv så säger man att tankar uppkommer genom en yttre påver-
kan och genom det kan även tankemönstret påverkas. Spelproblem skulle därför uppkomma 
av felaktiga tankar eller rättare sagt, feltolkningar av stimuli. En variant av förstärkning är den 
oregelbundna förstärkningen där beteendet förstärks ibland och just denna oregelbundna för-
stärkning sägs förklara spelares inlärning i ett spelbeteende eller problemspelande (Payne, 
1998, 169). Oftast förlorar man men ibland vinner man och då blir vinsten, när den väl kom-
mer, en förstärkare. Det förekommer ett premierande på så sätt att små vinster utdelas under 
spelets gång som minskar känslan av förlorade pengar och som höjer förstärkningsgraden 
(Tavares, Zilberman & el-Guebaly, 2003, 48: 22-27). Under en längre spelsejour kan de små 
vinsterna användas till att sitta ännu ett tag vid roulettbordet eller spelapparaten samt att det 
ökar på känslan av att en större vinst väntar runt hörnet. Ett snabbt utdelande av vinster har 
stor påverkan på förstärkningen, man har märkt att snabbutdelande spelapparater har större 
påverkan på människors risk att hamna i ett problemspelande än vad exempelvis lotter har. 
Med lotter tar det längre tid innan utdelningen kommer, det är ett längre avstånd mellan insats 
och uttag (a.a.).  Perspektivet säger också att omgivningen styr beteendet. Här kan man tänka 
sig att spelare ofta befinner sig i spellokaler omgiven av andra spelare som i sin interaktion 
med varandra påverkar varandras tankemönster och spelbeteende. Har man dessutom vuxit 
upp i en miljö där spel om pengar är vanligt förkommande så får man anta att spelkulturen 
och dess tankar är resultat av ett inlärt beteende. 

Vi kommer inte att göra någon jämförelse mellan självläkning och behandling. Vi lägger där-
för inte heller någon värdering i om det är skillnad på kognitiva förmågor hos dem som slutat 
spela på egen hand och på dem som valt att sluta genom ett behandlingsprogram. Det är själva 
fenomenet självläkning/problemspelare som vi fokuserar på och vi har valt att applicera ett 
kognitivt och behavioristiskt perspektiv då det troligast kan besvara våra frågeställningar. 

Forskning om tankefel och spel 

För att komplettera den första stora undersökningen (se sidan 7) som gjordes i Sverige 
genomfördes en andra studie (Jonsson, m.fl., 2003, 5-11). Denna bestod av djupintervjuer av 
personer som deltagit i den första undersökningen. Urvalet bestod av 578 personer varav hälf-
ten hade haft spelproblem någon gång i livet och hälften som aldrig haft spelproblem, 56 % 
deltog i studien vilket utgör 324 personer. Personer födda utomlands var underrepresenterade 
samt personer från storstadsområden. Fördelningen mellan könen nämndes inte i undersök-
ningen. 

I denna undersökning visade det sig att problemspelarna hade haft svårare uppväxtförhållan-
den än kontrollgruppen, exempelvis hade färre vuxit upp med sina biologiska föräldrar och 
fler menade att deras uppväxt präglats av utanförskap och ensamhet. Man såg även en skillnad 
i motiverande faktorer. Problemspelarna hade en större tendens att spela samt att öka sitt spe-
lande vid positiva känslotillstånd. Den gruppen uppvisade också en högre grad av felaktigt 
tänkande och dissociativa upplevelser vid spel, de visade också en högre grad av felaktigt 
tänkande angående vinstchanser och hur skicklighet påverkar vinstchanserna. Detta medför att 
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personer med spelproblem uppfattar spelandet som en påverkbar möjlighet till ekonomisk 
förändring och i förlängningen en lösning på ekonomiska problem. Det var däremot ingen 
skillnad mellan grupperna då det gällde spelbeteende vid negativa känslotillstånd samt hur 
man ändrade sitt spelande vid storvinst. Däremot påverkades problemspelare i större utsträck-
ning än kontrollgruppen av ökad tillgänglighet på spelmarknaden och exponering av spel. När 
det gällde att sluta spela var det bara en liten andel av gruppen med spelproblem som försökt 
att minska sitt spelande. Bland dem som provat att minska sitt spelande hade de flesta försökt 
på egen hand och inte sökt hjälp (Jonsson, m.fl., 2003, 5-11). 

I Kühlhorn, m.fl., (1995, 32 f) presenteras en studie som en forskare (Wagenaar) i Holland 
genomfört på kasinon. Genom sina resultat har han kommit fram till en teori som innebär fle-
ra olika tankefel som problemspelare uppvisar under spelets gång.  

Dessa är minneseffekter, då spelaren kommer lättare ihåg vinster än en serie insatser utan 
vinster. Problemframställning, där information om spel och spelvinster läggs fram informellt 
eller genom ett sätt som döljer faktiska förhållanden och vinstchanser. Fixering vid absoluta 
frekvenser, spelaren fixerar sig vid absoluta siffror utan att relatera dem till antalet insatser 
eller utgiftsbelopp. Illusoriska samband, spelaren tillskriver ovidkommande händelser, exem-
pelvis lyckosiffror och speciella dagar, betydelse för spelutfallet. Tillit till vanor, spelaren 
håller fast vid sina vanor även om de är ineffektiva. Kontrollillusionen, spelaren spelar som 
om de skulle kunna påverka slumpen. Detta sker genom konceptet ”tur och otur” som är skilt 
från slumpen. Flexibel tillskrivning, spelaren tillskriver framgångar i spel egen kompetens och 
förluster andra faktorer.  

Wagenaars poäng är att problemspelares spelande är irrationellt, baserat på ett tänkande där 
tankefel och vidskepelse är framträdande vilket leder till att spelaren underskattar slumpens 
betydelse. Han menar även att spelare motiveras till att spela genom ett sätt att resonera, inte 
genom att deras personlighet är defekt på grund av brist på utbildning eller uppväxtmiljö 
(Kühlhorn, m.fl., 1995, 32 f). 

Sammanfattning 

Det behavioristiska perspektivet pekar på att allt beteende är inlärt och sker genom en påver-
kan från omgivningen. Det kan vara att man vuxit upp i en kultur med spelvanor eller att man 
befinner sig i spelmiljöer och färgas av spelares tankesätt eller spelbeteende. Därifrån kommer 
även termen förstärkning, vilket är en process som förekommer när ett beteende blir starkare, 
exempelvis när spelaren vinner och upplever sig ha tur. Snabba utdelningar av vinster, som 
exempelvis roulett har stor påverkan på förstärkningen. Den oregelbundna förstärkningen 
förekommer där förstärkningen bara sker ibland. Ibland vinner man och ibland förlorar man 
men när vinsten väl kommer är den en förstärkare (Payne, 1997, 167 ff).  

Det kognitiva fokuserar på tänkandet och menar att man kan påverka sina tankar och själv 
styra sin utveckling. Samtidigt framhålls att man anpassar sig till sin omgivning, på så sätt att 
ett felaktigt beteende kan vara en oriktig tolkning av omvärlden. Det felaktiga tänkande som 
spelare har är oftast en oförmåga att korrekt bedöma det mest sannolika resultatet av spelan-
det, med andra ord att förluster sker oftare än vinster. Spelare försöker också dra en slutsats 
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utifrån ett tidigare resultat på så sätt att man tror att en serie förluster ska följas av en snar 
vinst. Illusionen av kontroll handlar om att man gör vissa antaganden om det troligaste ut-
vecklingen av ett skeende trots att inget tyder på att det faktiskt kommer bli så (Petry, 2005, 
209 f). 

Tankefel som spelare uppvisar under spelets gång kan vara att spelaren lättare kommer ihåg 
en vinst än en serie förluster och att vinster inte relateras till antalet insatser eller utgiftsbe-
lopp. En spelare håller fast vid sina vanor även då de är ineffektiva och spelaren lägger fram 
information om spel och vinstchanser på ett sätt som döljer faktiska förhållanden och vinst-
chanser. Spelare tror att de kan påverka slumpen och tillskriver framgångar i spelet sin egen 
kompetens och förlusterna tillräknas andra faktorer (Kühlhorn, m.fl., 32 f).  
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Metod 

Informanterna  

Vi har gjort fyra halvstrukturerade (Kvale, 1997, 117) intervjuer med färdigformulerade frå-
gor till informanter som valts ut genom deras speciella erfarenheter. Det urvalet var ganska 
snävt då vi ville att de skulle ha slutat spela på egen hand och inte slutat spela genom behand-
ling.  Urvalet kunde ha gjorts ännu snävare om våra informanter valts ut på grundval av något 
mätinstrument som exempelvis SOGS eller DSM-IV (se bilaga 1). Det är inte säkert att våra 
informanter skulle ha hamnat under deras kriterier för spelberoende. Urvalsförfarandet var 
sådant att vi ville att informanterna själva skulle anse sig ha ett problem med spelandet. Att 
kalla någon för spelberoende eller spelmissbrukare kan dessutom ses som en värdering och 
våra informanter kanske inte känner igen sig i de begreppen, vi har därför valt att genomgå-
ende använda termer som spelproblem, problemspelare och spelproblematik. Vi kunde ha 
gjort ett bredare urval och på så sätt fått mer informanter om vi tagit med personer som slutat 
genom behandling. Dock var vår önskan att informanternas svar inte skulle vara färgade av 
teorier och tolkningar som vi tror man får då man genomgår en behandling. 

Ursprungligen hade vi sju stycken informanter som vi fått kontakt med, eller hört talas om, 
genom rundfrågning i bekantskapskretsen. Dock föll tre stycken bort; en som hade börjat spe-
la igen och två som det senare visat sig, slutat spela genom behandling. För att få ytterligare 
informanter sattes lapp upp i en spelberoendeförenings lokaler, men därifrån fick vi inget 
svar.  

Intervjuernas genomförande  

Före intervjun kontaktade vi samtliga informanter per telefon och gav dem en redogörelse för 
uppsatsens syfte, att vi skulle använda bandspelar och att vi garanterade dem anonymitet. En 
informant var tveksam till att tala in på bandspelare men gav efter ett par dagars betänketid 
tillstånd till det. Tre av informanterna hade någon av oss en tidigare anknytning till vilket 
medförde att den andre intervjuade denne. Tanken var att få en värderingsfri kontakt och att 
samtalet skulle kretsa kring spelandet och inget annat. Vid tillfället för intervjun uppsökte vi 
informanterna i deras naturliga miljöer, två i deras hem och två på deras arbetsplatser där in-
tervjun genomfördes utan störande inslag. Samtliga informanter fick samma frågor utifrån en 
skriven intervjuguide (se bilaga 2), dock har det under intervjuernas gång tillkommit följdfrå-
gor som har känts relevanta och intressanta. Varje intervju har tagit ca en timme.  

Genom dessa kvalitativa intervjuer med halvstrukturerade frågor har berättelser från ett speci-
fikt skeende producerats. Informanternas berättelser är sprungna ur deras livsvärld och är där-
för färgade av deras referensramar och skilda utgångspunkter (Johansson, 2005, 28). Dessa 
berättelser berör vissa valda delar ur informanternas liv och huvudtemat har varit spelandets 
inverkan på dem och det är dessa händelser och upplevelser som har lyfts fram i resultat och 
analysdelen.   

15 



Efter intervjun transkriberades materialet av den som gjort intervjun, för att sedan lyssnas och 
läsas igenom av båda, därefter ordnade vi gemensamt in varje enskild intervju i olika teman 
samt i en viss kronologisk ordning. 

Människor upplever sina liv i termer av kontinuitet och processer och vi tror det blir lättare att 
förstå en individs livsvärld om berättandet om ett skeende får följa en viss kronologi istället 
för att fragmenteras.  

Informanten har en tillfällig auktoritär position då hon står i centrum för åhöraren, samtidigt 
som det finns en utsatthet genom att hon ger en bit av sig själv. Här sker ett övertalande att få 
lyssnaren att förstå den egna upplevelsen och att få en positiv bild av berättaren som person 
(Johansson, 44). Att berätta något är även ett risktagande eftersom man utsätter sig för risken 
att bli misstrodd eller missförstådd. Den kontroll informanten haft under intervjun går dessut-
om förlorad när intervjuaren skapar text av berättelsen (a.a., 207).   

Vår önskan var att informanternas egna perspektiv skulle framkomma i ett försök att förstå 
olika sociala världar.  I samtal som bygger på frågor och svar så har den frågande ett visst 
övertag genom att denne styr ämnesvalet och ställer frågor vilket kan hämma informantens 
egen berättarlust. De frågor som gavs informanterna följdes därför av uppmaningar att berätta 
och förklara mer. Det skedde i en förhoppning att de skulle känna sig fria att berätta med egna 
ordval och i egen ordning. Önskan var att få så fria och spontana berättelser som var möjligt 
inom temats ramar. 

Val av teoretiska perspektiv 

Vi har valt ett kognitivt/behavioristiskt perspektiv då vi upplevt det som mest fruktbart att 
besvara våra frågeställningar. I litteraturen vi läst om spelproblematik har det ofta framkom-
mit teorier kring det tankefel som spelare har som gjort oss intresserade av den kognitiva 
aspekten på spelproblem. De som slutar spela på egen hand har oftast kommit fram till det 
beslutet genom ett inre resonemang med sig själva. För det krävs det kognitiva förmågor som 
att väga för- och emot och dra slutsatser. Det kan även ha behavioristiska förtecken på så sätt 
att olika förstärkningsprocesser kommer med i bilden. Att ha pengar kvar är trevligt – att ha 
spelat bort alla pengar är ångestfullt. Att motstå frestelsen att spela känns bra – att falla för 
frestelsen känns eländigt. Som vi tror har den som slutat spela på egen hand vägt för- och 
nackdelar vilket hamnar under en kognitiv tankestrategi men att upplevelserna som ledde till 
tankarna om för- och nackdelar borde ha en behavioristisk anstrykning (Petry, 2005, 209 ff)  

Insamling av litteratur och information 

Den tidigare forskningen och teorierna kring spelproblem har vi till en början hittat på Social-
högskolans bibliotek. Vi har även använt oss av internet, främst academic search elite där vi 
hittat flera internationella forskarrapporter och artiklar som beskriver undersökningar inom 
vårt ämnesområde samt även gått igenom hemsidor för flera spelberoendeorganisationer. Vi 
har använt sökorden spel, spelproblem, spelberoende, spelmissbruk, gambling, självläkning 
och addiction. Från viss litteratur som vi läst har vi valt att söka upp ursprungsrapporten via 
internet för att läsa och tolka. Genom vår handledare Maria Abrahamsson har vi fått tillgång 
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till SoRADs forskningsrapporter (centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) 
om spel. Vi har även använt oss av CAN biblioteket (centrum för alkohol och narkotikaforsk-
ning) litteratur.  

Validitet och reliabilitet och etiska överväganden 

Validering kring själva uppgiftslämnandet kan uttryckas så att vi under intervjusituationerna 
upplevde att informanterna var öppenhjärtiga med sina svar. Vi är dock medvetna om att de 
bara delgivit oss den information som de själva valt ut, att inte allt är framlagt på bordet då det 
alltid finns en önskan om att framträda i sån positiv dager som möjligt. 

Efter intervjuerna transkriberades materialet av den som gjort intervjun, för att sedan lyssnas 
och läsas igenom av båda. Detta för att säkerställa att all information uppfattats rätt och ge en 
känsla för intervjusituationen och personen. Därefter ordnade vi gemensamt in varje enskild 
intervju i teman samt i en viss kronologisk ordning. Från början valde vi olika teman för de 
olika informanterna beroende av vilka ämnen intervjun främst kretsat kring. Efter handled-
ning så uttryckte dock vår handledare en önskan om att tematiseringen skulle göras om så att 
alla informanter skulle ha samma rubriker. Detta gjordes och vi har nu försökt att hitta ge-
mensamma nämnare i vårt intervjumaterial och tematiserat efter dessa istället. Under resultat 
och analysmomentet har vi gemensamt diskuterat fram vilken tolkning som skulle göras. Vi 
har båda varit överens om den tolkningen som vi kommit fram till. Vissa delar av intervjuerna 
har vi valt att lyfta fram hur informanten berättar om ett visst skeende, en del tolkningar har vi 
gjort utifrån behavioristisk/kognitivt perspektiv och andra gånger har vi jämfört våra infor-
manters svar utifrån tidigare forskning som vi tagit upp tidigare. 

Som genomförare och uttolkare av intervjuerna hade vi vitt skilda utgångspunkter som grun-
dade sig på våra olika erfarenheter av spel. En av oss har väldigt liten erfarenhet och den and-
ra har desto mer erfarenhet från sitt yrke som croupier. Det tror vi kan ha påverkat intervjusi-
tuationerna. I två av intervjuerna har det därför blivit mer samtalat kring gemensamma erfa-
renheter då man har tagit för givet den andres kunskaper kring spel. De övriga två har haft 
mer av en undervisande karaktär över sig. Istället för att tona ned detta faktum har vi istället 
försökt dra nytta av det och använt det delvis i vår analys. 

Vi har informerat våra intervjupersoner om vad studien skulle handla om och erbjudit samtli-
ga att ta del av uppsatsen då den blivit färdig, vilket samtliga ville. Informanterna har infor-
merats om deras anonymitet men då två av de intervjuade skriver uppsatser på universitetsni-
vå kan informationen till dem ha blivit bristfällig. Ett antagande om deras förkunskaper gjorde 
att informationen kändes överflödig. Det har inte förekommit några personuppgifter och de 
delar av intervjuerna som innehållit detaljer som kunnat avslöja intervjupersonens identitet 
har kodats om så att informanten inte på något sätt kan kännas igen. 

Den skada som våra intervjupersoner skulle kunna drabbas av är att de kanske kan ta illa upp 
av våra analysförsök, att de inte alls känner igen sig i bilden som vi förmedlar av dem. Vi 
anser dock att vinsterna av studien för de enskilda personerna och för målgruppen är större då 
de kanske själva reflekterar kring våra tolkningar av deras problemspelande. Dessutom hop-
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pas vi att vi kan bidra med information om varför och hur man slutar spela till dem som är 
berörda av problemet. 
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Resultat och analys 

Vi har intervjuat fyra personer som alla anser sig haft ett problematiskt spelbeteende vilket 
har lett till ett aktivt beslut att sluta spela. Det är en kvinna och tre män. En av informanterna 
spelade på trav till skillnad från de övriga som hade automatspel som sin huvudsakliga spel-
form. En kommer från ett utomeuropeiskt land medan övriga tre kommer från små orter i 
Norden. Vi har valt att presentera informanterna en och en och avsluta varje persons berättelse 
med en sammanfattande kommentar där vi även har lyft fram de delar av intervjun som svarar 
på våra frågeställningar. Vi har genomgående delat in resultaten från varje informant i sex 
olika teman. De teman vi valt är: när problemen började, bilden av sig själv, miljön kring spe-
let, vändpunkten, istället för spel, framtiden och spelandet.  

Sofia 

 Sofia är en ensamstående mamma som är 38 år, hon pluggar på universitet och ska skriva en 
C-uppsats så fort som dottern är inskolad på dagis. Hon är inte född eller uppvuxen i Sverige 
men på en mindre ort i Norden. Sofias första kontakt med spel var att hennes bror spelade på 
krogen. Hon provade själv att spela och då en gammal kärlek till henne dog eskalerade spelet. 
Hon jobbade då på ett kryssningsfartyg och tjänade mycket pengar. Det spel som fångade 
Sofia var pokermaskiner, några andra spel har hon aldrig varit intresserad av. 

När problemen började 

Sofia har hela tiden haft perioder då hon har spelat. Hon har därför sluppit att skuldsätta sig 
som så många andra spelare gör.  

Men det har gått i perioder man har farit ner djupare i spelet i perioder så man har fått job-
ba, jobba, jobba för att få pengar. Men sen kände jag väl att det bara barkade iväg då på 
slutet men under lång tid så hade jag spelandet under kontroll så att det inte liksom bar iväg 
med mig så att jag klarade av alla andra saker också. 

Något som Sofia funderar mycket över är hur fort det gick att utveckla ett beroende. Hon dis-
kuterar också mycket kring det faktum att man tänker annorlunda då man spelar, pengar och 
tid förlorar sitt värde och det enda man tänker på är att fortsätta spela. 

Jag kommer ihåg att min bror spelade på en krog där vi är uppväxta som hette Carolina. Han 
spelade upp hundra kronor och jag tyckte att ”herre gud du är ju galen, du kan ju få tre öl för 
dom där pengarna varför spelar du upp dom? Är du inte klok? ” Sen tog det väl kanske bara 
nåt år efter det så hade jag liksom också blivit fast i spelandet. 

- Man ändrar sitt tänkande… 

Ja det gick väldigt fort, för att den där känslan skulle ta överhanden liksom. Spänningen och 
allt det här som har med det här spelandet att göra. Ja och sen gick det så här, successivt lite 
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pengar i början, sen blev det mer. Det är den där kicken, man får en kick liksom när man spe-
lar. Man väntar på att de där grodorna ska komma. Samtidigt tappar ju pengarna betydelse 
jag menar man skulle ju kunna stoppa in pepparkakor i maskinen nästan. Förstår du? Det 
känns så konstigt, pengarnas värde försvinner totalt. Det finns inget värde i pengarna utan på 
nåt sätt är det nån kick. Man vill att det ska bara drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rassla upp såhär, och 
man väntar. Jag vet inte hur jag ska förklara det, det är spänning man kopplar bort allting 
annat, du är just där i den där sekunden och jaaa, det är svårt att förklara. Det otroliga är att 
du har inget begrepp om pengarna, vad du kan köpa för pengarna, det begreppet försvinner. 
Det är bara för den där upplevelsen som du betalar. För den där upplevelsen av ”wow”, 
spänning, av kickar, det blir en kick helt enkelt, en enorm kick! 
 

- Är det vinsten som är en kick eller är det bara att bränna pengarna, är det själva spelandet 
som är… 

Det är spelandet, jag menar man spelar så ögonen blöder. Man håller på där, man ska över-
vinna maskinen och du liksom jaa, du stoppar i hundralapp efter hundralapp och du tänker 
att nu kommer det, nu kommer det liksom! När du stoppar i pengar då tänker du att herre gud 
hur mycket har jag stoppat i och då ska du försöka få tillbaka det på nåt sätt. Herre gud man 
börjar tänka ”vad är det här? Jag måste försöka få tillbaka mina pengar ”då försvinner det 
ju ännu mer pengar och det blir nästan ett tvång att sitta där. 

-  Hur märkte du att ditt spelande hade blivit ett problem? 

I och med att det tog så mycket av ens tid och att man inte kunde kontrollera sig. Man stanna-
de kvar vid automaten i tolv tretton timmar, fram till fyra på morgonen. Ja det var det som 
kom att ta upp hela ens tänkande liksom. 

En term inom behaviorismen är förstärkning, en process som sker i syfte att stärka ett beteen-
de. Den oregelbundna förstärkningen är att beteendet förstärks bara ibland och sägs förklara 
spelares inlärning i ett spelbeteende eller problemspelande. Sofia berättar att det gick snabbt 
att bli fast i spelandet när hon väl provade på pokermaskinerna. Det beror på att dessa appara-
ter gör det lättare att hamna i ett problemspelande än vad exempelvis lotter gör. Med lotter tar 
det längre tid innan utdelningen kommer eftersom det är ett längre avstånd mellan insats och 
uttag. Med pokermaskinerna får man en snabbare utdelning vilket gör att förstärkningen sker 
omedelbart (Tavares, Zilberman & el-Guebaly, 2003, 48: 22-27).  

Därtill delas småvinster ut då och då under spelets gång vilket minskar känslan av förlust och 
som i sig höjer förstärkningsgraden. De små vinsterna gör dessutom att det är lättare att hållas 
kvar ännu ett tag vid pokermaskinen. Spänningen att lyssna när det rasslar i apparaten och se 
vilka symboler som dyker upp, ska det bli en vinst den här gången? Hon blir intensivt närva-
rande och uppslukad av spelet. Det välbefinnande hon får av att koppla bort allting annat och 
bara vänta på nästa kick är också förstärkningsprocesser. När hon säger att hon ska övervinna 
maskinen har hon tankemässigt hamnat i en illusion av kontroll. Då finns det inga funderingar 
hos henne om att spelet styrs av slumpen, att det sker en slumpmässig utdelning av vinster 
eller att det ligger teknologi bakom när maskinen ska ge avkastning. När hon tänker att hon 
ska överlista maskinen övergår hennes tankeprocesser från ett rationellt tänkande till ett irra-
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tionellt och hon vill få kontroll över något som är okontrollerbart. Samtidigt med hennes för-
sök att övervinna maskinen smyger sig paniken på när hon märker hur mycket pengar hon 
förlorat, vilket gör att hon satsar än mer pengar i ett försök att få tillbaka förlorade insatser. 
Detta irrationella tänkande är vanligt hos spelare, liksom illusionen av kontroll. (Petry, 2005, 
209 f; Kühlhorn, m.fl., 1995, 32 f.) 

Bilden av sig själv 

Då pengarna tagit slut väcks nya tankar som är helt främmande för den Sofia som inte spela-
de. Hon verkar ha fått helt nya värderingar av spelandet och detta är inte en trevlig upptäckt.  

Jag är ju uppväxt med moral och allt, jag har aldrig stulit en kola i hela mitt liv. Jag har ald-
rig tagit någonting. Jag har varit nästan för hederlig, jag är en sån människa och det här 
spelandet tog mig förbi det här, mina moraliska värderingar. Det gick så långt att när jag inte 
hade pengar en gång, före jag blev gravid, tänkte jag råna nån pensionär. Ska jag råna en 
pensionär som går framför mig? Jag hade den tanken och det skrämde mig. Jag har aldrig i 
mitt liv tagit en kola eller nånting.  

Sen var det ett annat tillfälle där skulle jag gå på båten, jag hade spelat bort alla pengar, jag 
hade inte ens råd att köpa kaffe. Jag satt och fick vänta på färjan en timme innan man skulle 
ombord och jobba och då var det en uteliggare som bjöd mig på kaffe på en parkbänk som 
jag satt på. Vi pratade och han bjöd på kaffe. Uteliggaren hade råd att bjuda mig på kaffe. Nä 
då kände jag bara att det här måste få en vändning snart 

Sofia tycker det är viktigt att det kommer fram vad för slags person hon är, vad hon har för 
moraliska värderingar. Tanken på att råna en pensionär dök upp och hon berättar om händel-
sen för att förklara hur starkt spelandet hade påverkat henne, hur långt det hade drivit henne. 
Innan det ger hon bakgrundsinformation för att sätta in lyssnaren i hur hon är som person ”sån 
här är jag egentligen, en person som är nästan för hederlig och så här höll jag på att bli, en 
person som i desperation funderar på att begå en kriminell handling”. För att understryka sina 
moralvärderingar upprepar hon två gånger att hon inte ens tagit en kola i hela sitt liv. Hon 
berättar vidare om en avgörande händelse som är fylld av stillsam dramatik. Hon hade spelat 
bort alla pengar och hade inte ens råd med kaffe medan en uteliggare hade råd att bjuda hen-
ne. På Sofias sätt att berätta blir det tydligt vilken omskakande insikt det gav henne då hon 
säger ”nä, då kände jag att det måste få en vändning snart”.  

Miljön kring spelet 

Jag tror att det kan vara anledningen till att vissa människor har någon sorts större drift efter 
att få en kick sådana som har rest väldigt mycket och sådana som behöver spänning. Fall-
skärmshoppare och sådana har lättare att falla in i det också har jag läst nånstans. Sen tror 
jag att om du har haft ett annat missbruk innan eller om du tycker om att dricka alkohol och 
röka och allting sådant. Själva miljön gör det ju lättare att komma in i det. För du sitter ju 
med en öl och du har en cigarett när du sitter där och spelar. Det är också ganska skönt för i 
och med att jag inte röker och i och med att jag inte dricker då håller det mig ju borta från 
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sådana miljöer. Det är en del som har kapats av mig därför så är det lättare att komma bort 
ifrån det. 

För man förknippar spelet med att man tar en cigarett och man tar en drink. Man har en öl 
och en cigarett. Det livet existerar inte, det livet finns inte där för mig längre. Det är nog lät-
tare att komma in i det då också om man har någonting sånt där, något behov från början, 
rökning eller att man tycker om att gå ut och festa och så här. Då har man nog lättare kanske 
att falla in i det eller matmissbruk vad som helst. Vad man än har liksom. Men jag tror också 
att det handlar om just att man är sökare, söker även sådana som vill ha dom här kickarna.  

Här poängterar Sofia att miljön är viktig för henne som spelare då hon förknippar spelandet 
med krogbesöken. Hon tror att så länge som hon håller sig borta från krogmiljön kommer hon 
undvika att återfalla i spelandet igen.  Hon tror även att vissa människor har en läggning åt att 
utveckla spelproblem.  

Vändpunkten 

Sofia inleder ett förhållande och blir så småningom gravid. 

Det var när jag blev gravid då bestämde jag mig. Jag såg framför mig hur det kunde bli lik-
som, jag blev avskräckt, jag tänkte att herre gud hur kommer det att sluta om jag fortsätter 
spela med ett barn! Det blev en vändpunkt då. När man spelar så är man inne i ett mörker allt 
är så destruktivt. Ja det kom att bli vändpunkten då i alla fall och jag spelade väldigt länge 
också jag spelade säkert i över tio år. Det handlar nog om att ta ett beslut i sig själv, det gör 
det. Men man är så himla bra på att hitta på undanflykter för att få fortsätta spela man är så 
otroligt duktig på att manipulera sig själv. Men när jag blev gravid då fanns det ingen verk-
lighet att manipulera längre, då var det så. Thats it! Nu är det ingen återvändo! Nu kan jag 
inte manipulera mig själv till att jag har rätt att spela längre. Det är tre år sen är det jag blev 
gravid så då slutade jag spela. 

– Skulle någonting kunnat förmått dig att sluta tidigare än vad du gjorde? 

Ja, om jag skulle blivit gravid tidigare. Jag har hela tiden sagt till alla som har hållt på att 
tjata på mig om att sluta röka, jag har ju rökt sen jag var 14 år i över 20 år, alla har hållt på 
och tjatat: när ska du? Du måste ju! Ska du inte sluta röka? Jag sa: nä aldrig men om jag blir 
gravid nån gång då ska jag sluta röka. Då kom ju allting på en gång då sluta jag med rök-
ningen och spelandet. 

Sofia besvarar här frågan på varför hon slutade spela. Då hon blev gravid skedde en stor livs-
omställning för henne. Bland dem som slutat spela nyligen i den kanadensiska undersökning-
en (Hodgins, m. fl. 2002) angav mer än hälften ”en stor livsomställning” som en av orsakerna 
till varför de slutade spela. I den andra gruppen, som hade haft ett längre speluppehåll, var det 
inte alls lika många som uppgav denna faktor som en anledning till att sluta spela. En tolkning 
till detta kan vara att det tidigare funnits fler individer som svarat ja i det svarsalternativet 
men att dessa försvunnit, det vill säga börjat spela igen. Med andra ord så skulle en livsom-
ställning kunna vara en mindre hållbar lösning för spelstopp (se även sidan 8-9 i uppsatsen).  
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Sofia påpekar också att hon skulle ha kunnat sluta tidigare om hon blivit gravid tidigare. Hon 
hade tagit ett beslut om att sluta spela då hon blev gravid och det handlade bara om när. Några 
andra anledningar för spelstopp har hon inte angett som exempelvis ekonomiska problem.  

Graviditeten gjorde också att hon inte kunde röka eller ta en drink som hon tidigare förknippat 
med spelsituationer. Det underlättades spelstoppet då hon inte längre befann sig i lokaler som 
tidigare lockat med spel. Hon hade inte gjort kognitiva övervägande där hon resonerade sig 
fram till beslutet att sluta spela. Graviditeten var snarare en hastig livsomställning som force-
rade fram det avgörandet. I hennes självbild som blivande mamma passade inte spelandet in.  

Istället för spel 

Sofia drabbades inte bara av graviditetsdiabetes utan även av en annan åkomma som påverka-
de hennes hormoner. Så bortsett ifrån att hon inte fick röka, spela eller äta godis så hade hon 
också ett väldigt hormonsvall i kroppen, både från graviditeten och från den andra sjukdomen. 

Jag slutade med rökningen och spelandet samtidigt och det resulterade i att jag åt massor av 
godis liksom. Hormonerna spelade vilt i kroppen, sånt temperament, sånt humör, jag var ju 
helt vansinnig alltså. Åt massor så det sluta ju med att jag gick upp så mycket i vikt så jag fick 
graviditetsdiabetes. Så då var jag ju tvungen att ta bort sockret också. Det var ju verkligen så 
här ”testing”, det var verkligen en tuff graviditet om man säger så. 

- Kunde du inte se maten som ett substitut då? 

Jo maten blev ju ett substitut men sen fick jag ju inte äta det heller. Då togs ju det bort också. 
Men då hade ju den här tiden gått, den värsta tiden för då vräkte jag i mig kaffebröd och ko-
kosbollar. Jag kommer ihåg att vi var på semester i juli och tältade jag och pappan till min 
dotter. Vi åkte iväg och tältade och jag tyckte det var jätteskönt men jag hade så otroligt kort 
stubin, det enda han kunde göra när jag exploderade var att åka och köpa kokosbollar eller 
att åka och bada liksom. Men ilskan måste väl komma ut, det var ju allt man hade slutat med, 
plus hormonerna när man är gravid och allting. Jag var otroligt arg alltså jag kunde bara se 
bilder hur jag stod med en kniv i handen alltså. Nästan så arg var jag liksom. 

Den här berättelsen beskriver hur arg Sofia var och hur hon gjorde för att få utlopp för all 
denna ilska. Raseriet kom sig av att hon blivit gravid och dessutom hade ett extra hormon-
påslag från sin sjukdom. Hon hade dessutom tvingats att sluta med både spel och cigaretter 
vilket annars hade använts till att dämpa raseriet. Att åka på semester beskriver hon dock som 
någonting positivt och talar om att hon tyckte det var jätteskönt att komma iväg. Med en bild-
lik metafor sammanfattar hon ändå historien med att hon var så ilsken att hon såg sig själv 
med en kniv i handen. Dessa motsatser hon talar om; ”det var jätteskönt” samt bilden av hur 
hon stod med kniv i handen, visar på hur hon känslomässigt kastades mellan den ena ytterlig-
heten till den andra. Det var en glädje i graviditeten och ett helvete med spel- och rökstopp. 

Framtiden och spelandet 

Tror du att du skulle kunna spela med måtta? 
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Inte på pokermaskiner, det tror jag inte… det skulle jag aldrig våga. Men en lottorad till ex-
empel, det kan jag. Jag kan lämna in en lottorad för jag har aldrig haft något beroende av 
lotto. Så att… för kanske tre månader sen lämnade jag in en lottorad för femton kronor med 
en kompis, så att jag… på det viset tror jag nog att det gör ingenting om jag gör en lottorad 
men att pokerspel skulle jag aldrig våga, aldrig. Jag har köpt trisslott men det är inte liksom 
fem eller sex, utan då har jag köpt en trisslott kanske en gång eller så i månaden. Så där kän-
ner jag inte…inte trisslotter, inte lotto, det är just de där pokermaskinerna alltså. 

Nu, fortfarande när jag ser pokermaskinerna så hugger det till i magen på mig för jag blir så 
rädd, förstår du? Att det finns en rädsla att man ska komma in i det igen, så därför är jag 
glad att mitt barn tar upp all tid och energi. Så fruktansvärt rädd när jag ser dom, att tänka 
på att gud, vad skulle kunna hända? Men samtidigt är det bra att jag tänker så för det kanske 
håller mig ifrån. 

Sammanfattning  

Sofia berättade att det gick snabbt att bli fast i spelandet när hon väl provat pokermaskinerna. 
Det har att göra med att dessa apparater gör det lättare att fastna i ett problemspelande än and-
ra spelformer då belöningen och förstärkningen kommer omedelbart. Därtill kommer små-
vinster under spelets gång vilket minskar känslan av förlust och höjer förstärkningsgraden 
(Tavares, Zilberman & el-Guebaly, 2003, 48: 22-27). Hon säger att hon ska övervinna maski-
nen och har då en illusion av kontroll över spelandet. I hennes tankevärld har slumpen ingen 
betydelse, utan det handlar om att bemästra maskinen (Kühlhorn, m.fl., 1995, 32 f). 

Sofias bild av sig själv börjar efter en period av spelandet att förändras, från att vara en person 
som ansåg sig vara nästan för hederlig började hon nu få kriminella tankar. Detta blir för hen-
ne en omskakande upplevelse som gör att hon började ifrågasätta sitt spelbeteende. 

När Sofia blev gravid valde hon att sluta spela. Hon tog hjälp av substitut i form av mat och 
godis och hon höll sig borta från krogen där hon tidigare lockades av pokermaskinerna. Gra-
viditeten tvingade henne att avhålla sig från både rökning, spel och alkohol vilket skapade 
både ilska och frustration. Denna ilska gör att hon talar om motsatser, ”det var jätteskönt” 
samtidigt som hon ser sig själv med en kniv i handen. Det visar på hur hon känslomässigt 
kastades mellan den ena ytterligheten och den andra. 

Sofias största hinder för att sluta spela har varit hon själv, hennes förmåga att manipulera sig 
själv. Den största hjälpen har för henne varit graviditeten som för henne gjorde det till en möj-
lighet att sluta spela. När något speciellt händer kan alltså detta få någon att sluta spela. Det 
viktiga är dock att det är en positiv händelse som  exempelvis en graviditet. 

Negativa händelser kan påverka i form av ett fortsatt eller utökat spelande. Som beskrevs i 
början av Sofias berättelse så intensifierades hennes spelande när en stor kärlek till henne dog. 
Spelandet har kanske används i ett sätt att hantera obehagliga och jobbiga känslor som sorg. 
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Amir 

Amir kommer från ett utomeuropeiskt land och har bott i Sverige i lite mindre än tio år. Han 
är medelålders, driver en egen affärsrörelse och har familj med fru och barn. Amir kommer 
från en kultur där männen går till det offentliga rummet efter dagens arbete och middagen 
med familjen. Det offentliga rummet är vanligtvis krogen eller kaféer och där umgås männen 
med andra män. I Sverige är det vuxna offentliga rummet vanligtvis en krog, eftersom de fles-
ta kaféer till största del är befolkade av ungdomar. Det är därför han går till krogen för att 
träffa sina vänner och det är där han kommer i kontakt med pokermaskiner och roulettbord. 

När problemen började 

Man går ut på krogen och det finns ingenting, det är bara spel, musik och dricka alkohol. Det 
är det som finns. Det finns inga alternativ där. Finns det alternativ i själva lokalen, alltså, 
istället för att dricka så vill man göra någonting annat kul. Då är det maskinerna som drar i 
dig. Problemet är att när man går ut till krogen och det är helg, då vill man ju dansa, man vill 
lyssna på musik och man vill dricka lite alkohol, va? Om det är kompisar, om det är din tjej, 
vem som helst… samtidigt under vanliga dagar varför vill man gå ut, jo, man ska ju äta, va? 
Hur som helst, man måste ju gå in i restaurangen. 
Du vet, och speciellt just i Sverige så är det klimatet som påverkar också. Under vintern finns 
ingenting roligt, det finns bara krogar. Man måste gå dit och när man går dit om du redan 
har spelat och vunnit och förlorat så är risken stor att man ska falla in i det igen, i spelet. 
Men, sen som jag sa, det är i varje krog sex-sju-åtta maskiner så det finns inte någonting. 
 
- Att det är så lite att göra, helt enkelt? 
 
Ja.  

Krogen är en viktig del i vardagen för Amir, där kopplar han av på kvällarna efter jobbet och 
han är gärna där under helgerna. Samtidigt utsätts han för frestelser från spelautomater och 
roulett. Han märkte av att han hade problem med spelandet för flera år sedan, med en ond 
cirkel där han skulle vinna tillbaka förlorade pengar med resultatet att ännu mer pengar för-
svann in i Jack Vegasmaskinens gap. Han konstaterar att han under de senaste fem, sex åren 
har spelat bort ungefär sjuhundratusen kronor. Nu sitter han gärna där men går därifrån om 
han känner att maskinerna lockar. Han har bara varit helt spelfri i fyra månader när intervjun 
görs och spelsuget känns av då och då. Han reflekterar en hel del över de andra spelarna och 
konstaterar att många arbetare som kommer in under lunchen börjar med att spela bort en 
femhundring, en dagslön, tio minuter innan de äter.  

Bilden av sig själv 

Precis som med andra missbruk så försöker man dölja sanningen för andra och lura sig själv. 
 
Massor av gånger tänkte jag ”ah, nu ska jag sluta”.  Jag spelar inte men hur som helst man 
hittar ju vägar och jag lämnade lägenheten för att gå och köper ett paket cigaretter och jag är 
borta en timma fast det tar fem minuter att köpa,. Det har hänt otroligt många gånger, jag 
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tror det hände kanske femton gånger i månaden. Men jag lurade henne och jag lurade mig 
själv också. Så nej, det var faktiskt jag själv som har bestämt att nu är det dags att lämna. 
 
Och samtidigt, jag tycker att när någon bestämt att sluta så måste man få lite beröm från 
människor runt omkring och speciellt de som vet. Den som vet är ju min fru. Så när jag har 
förklarat att jag har slutat så måste hon lita på mig. När jag förklarar och säger att jag har 
slutat i nästan fyra månader för den som är väldigt nära, min fru, va? Så säger hon ”nä, jag 
tror inte på det” och då blir man faktiskt irriterad och man blir förbannad och då tänker man 
”va fan, alltså, jag har ju inte spelat” och varför litar hon inte på mig? Hon tror inte på mig. 
Och då är det där stödet man måste få faktiskt, tycker jag. 
Och varför faller man tillbaka in i spelet för det första? Då är det kärleken som fattas. Så 
kärleken är jätteviktig för både cigaretter och maskiner och allt det här, så man tänker ”vad 
fan, jag har inte någonting, inte någonting som är kul i mitt liv”.  

Här finns en tydlig motsägelse. Först talar Amir om att han har lurat både sig själv och sin fru 
under perioder när han spelat. Han påstår att han ska köpa cigaretter men hamnar framför ma-
skinen istället. När han faktiskt har slutat känner han sig sviken av hennes misstro och anser 
att hon inte stödjer honom när han mest behöver det. Hon tror inte på honom att han verkligen 
har slutat. Här ser han inte att hans tidigare lögner har påverkat hennes tilltro till honom. Det 
skulle kunna ha blivit ett hinder för honom att sluta spela om han reagerat annorlunda på hen-
nes misstro, som exempelvis att i ilska fortsätta att spela. Amir använder många monologiska 
värderingar i den här berättelsen som talar om hur han resonerat och som beskriver den besvi-
kelse han kände. Den visar också att han är oförstående inför hennes tvivel. Han menar att det 
skulle vara till hjälp i hans beslut att avhålla sig från spelandet om han hade fått ett större stöd 
från sin fru. 

Miljön kring spelet 

Amir berättar om misstänksamheten gentemot krogägarna och svenska spel när jag frågar 
varför han inte sökt hjälp och han berättar om fusk som det ryktas om bland spelare. Den in-
formation jag får av honom är färgad av att jag inte vet så mycket om spelvärlden och att han 
märker av min okunskap. Hade jag haft mer kunskap och erfarenhet hade jag kanske delgivet 
honom den, då skulle vi ha haft en annan typ av samtal och på så sätt hade jag fått andra svar 
av honom 
 
Jag har ju faktiskt tänkt söka hjälp… det har jag gjort faktiskt … men så här, jag tycker det 
var lite konstigt. Dom har själv skaffat maskiner och så skriver dom bredvid maskinen ”vill 
du ha hjälp, ring----” förstår du vad jag menar, och jag tycker att jag blir lurad av dem, att 
det är dubbelmoral. 
 
– Du blev arg istället? 
 
Ja, faktiskt, vad fan, varför har dom satt upp  just det här brevet på spelet, är det från olika 
sidor, jag fattar inte. 
 
– Men är det spelägarna själva som satt upp den då?  
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Jag vet inte, jag tror alltså att det är från spelbolaget, Svenska spel. Jag tror det är där ifrån. 
Man har skaffat så många maskiner som går strålande i restaurangerna och det är det som 
drar, olika spel. Och sen å andra sidan står det på varje maskin ”låna inte mer pengar” och 
du vet ”folk fastnar i det här spelet”. Så det fattar jag faktiskt inte. Och jag tror ju själv, det 
är att allt som händer i Sverige… och man inte har pengar att betala hyran. Det är hasch och 
det är spel, det är dom två som påverkar brott i Sverige. För när man har spelat eller köpt 
knark och man inte har pengar kvar, vad gör man då? 
 
– Att man begår brott då? 
 
Ja, jag tror att ett land vinner så otroligt mycket pengar på spel och det gör att det spelar 
ingen roll om det begås ett brott här eller där för dom tjänar mer på det här än dom förlorar 
på det. För annars hade de ju slutat helt med det här, det skulle inte finnas några maskiner 
mer.  
 
Och som jag vet, är att det är fusk för det första. För att jag har ju kompisar som har berättat 
att om det finns tiotusen, tolvtusen i maskinerna då kommer restaurangägaren ringa till cen-
tralen i spelandet och då säger dom ”ah, vi har tolv-trettontusen plus nu, så det ger lite peng-
ar i dag, vad ska vi göra, ska vi dela på det här”? Och plötsligt när du står och spelar där så 
stänger de maskinen helt och hållet - ingenting kvar. Och då frågar man ”vad då, vad har 
hänt alltså, vad är problemet”. Det är inget fel på maskinerna, men jag tror att det är det… 
Man förlorar pengar, det är fusk redan, men det är extra fusk mellan restaurangen och de 
som jobbar i spelcentralen. 
 
– Ja, så det är lite… fiffel där som inte staten vet om? Jaha… 
 
Staten vet om nittio procent och det är tio procent som är deras egen personal. 
 
– Det finns ju också sådana där illegala spelapparater på ställen, att dom inte har tillstånd…? 
 
Ja självklart, jag har spelat med dom också, alltså vissa tider har jag satsat runt åtta- tiotu-
sen, på en dag alltså. Och sen när man ser… alltså man ska ju få tillbaka sjuttio procent i 
pengar, ok, jag har förlorat tiotusen, då måste jag få sjutusen kronor tillbaka. ”Ja, men det är 
möjligt att andra kommer att…” och då säger jag ”ska jag ringa polisen?” Och då säger 
dom ”ah, du behöver inte ringa polisen, vi ska lösa det här, du får lite pengar tillbaks”. Det 
har hänt många gånger för mig. 
 
– Och då plockar han fram pengar? 
 
 Ja. Självklart. Självklart. Men då lämnar han inte sjutusen tillbaks utan han lämnar kanske 
tvåtusen tillbaks. 
 
– Ja, just det, men du blir nöjd? 
 
 Ja det är ju bättre än ingenting.  

Min naivitet och okunskap om spelandet och spelmiljöer visar sig i mina frågor och mitt mot-
tagande av hans berättelse. Det gör också att han berättar mer för mig om de rykten som går 
bland spelarna i krogmiljön som säger att krogägarna stänger av maskinen för att sedan dela 
på de pengar som finns i apparaterna med ”fifflare” från Svenska Spel. Han öppnar också 
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dörren till den kriminella spelverksamheten och delger sina erfarenheter från den miljön. Då 
han säger att man ska få tillbaka sjuttio procent av det man har satsat så visar sig ett irratio-
nellt tänkande. Det finns inte några garantier för att man faktiskt ska få det. Han visar också 
den desperata känslan som en spelare kan få när han upptäcker att han spelat bort en stor 
summa pengar. I den kriminella spelmiljön ges tydligen en möjlighet att bli delvis kompense-
rad för förluster vilket givetvis är en omöjlighet i den lagliga spelverksamheten. 

Vändpunkten 

Varför han slutade att spela förklarar han så här: 

Men… tydligt… det var tre grejer som var jätteviktigt för mig. För det första, det var ju… jag 
kände tydligt att kärleken som var mellan mig och min fru, den går på fel väg, va? Och sen, 
man har ju ont om pengar, man lånar ju pengar och man har ju, det gör ju ont. Vissa nätter 
sov jag inte på hela natten. Man går till krogen och man spelar black jack, maskiner, man 
tänker inte, det drar dig bara, man är en spelberoende, så då ska man gå dit och spela, det 
spelar ingen roll. Alltid tänker man att ”du, jag kommer att vinna, va”, men chansen du vet, 
är ju tio procent, alltså det är nittio procents risk att man kommer att förlora. Men man tän-
ker inte på det, det är just så, man tänker inte på det. Man ser inte någonting, man ser inte 
sina barn, man ser inte familjen, man vill inte äta, det är det som du har. Direkt till krogen 
och spela. 

De tre sakerna som han förklarade var orsakerna till spelstoppet var kärleken till familjen, 
ekonomin och att ”det gör ju ont”.  Det som gör ont är ångesten och oron, han kan inte sova 
på natten med tankarna som maler om hur han ska få ekonomin att gå ihop och klara av att 
finnas där som make, fader och familjeförsörjare. Amir berättar om de tankefel som problem-
spelare uppvisar under spelets gång. Han står vid apparaterna och är övertygad om att han ska 
vinna snart och i spelruset glömmer han allt annat, sin familj och att äta. Andra tankefel som 
han uppvisar är att en spelare lättare kommer ihåg en vinst än en serie förluster och att en spe-
lare håller fast vid sina vanor även om de inte är effektiva. Spelare uppvisar ofta det tankefelet 
som säger att de kan påverka slumpen och att ha har kontroll över spelet (Kühlhorn, m. fl., 
1995, 32). 

Hans fru får så småningom reda på spelproblemen och börjar ställa krav på honom. Det blir 
ytterligare en anledning till att försöka göra något åt spelandet samtidigt som han markerar att 
det är han själv som måste bestämma sig, det är han som ska ta beslutet om spelstoppet. 

- Men din fru, visste hon om…? 
 

Jo, sista tiden visste hon … hon har försök flera, flera, flera gånger och vissa gånger sagt 
”ah, du måste lämna hemmet” och ”det går inte det här”.  Och för henne var det jättesvårt 
det här, och sen… tänkte jag att jag måste sätta en gräns för det här och då hade jag bestämt  
att jag inte ska spela, det var ju typ så. Det var ju orsaken, att jag ska bestämma mig. För mig 
var det jättetråkigt, man vill gärna sluta att spela, men hur? 
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- Mm, du säger att du har slutat för din egen skull, men samtidigt säger du att det viktiga är 
kärleken, att det är kärleken som fått dig att sluta? 
 
Absolut, så är det. Kärleken för mig, det är jätteviktigt. För som jag sa, man vill inte förlora 
allt. När man har en bra tjej, varför ska man på grund av spel, förstöra hela livet och man 
måste ju tänka på barnen också. Vissa gånger när man kom hem och de sa ”pappa, jag vill 
köpa någonting” och jag har inga pengar och nästa dag är det samma sak. Men varför har 
man pengar för? Ska man spela på maskinen eller ska man köpa något åt sina barn? Man blir 
ju otroligt ledsen. Men man vill ju göra någonting, alla som spelar, hundra procent, alla som 
spelar vill gärna sluta att spela. Men vilken dörr ska man öppna upp för att bli av med det? 
 
- Och hitta den egna dörren i sig själv? 
 
Exakt. Exakt, man måste söka själv och man måste tänka på det. 
Så jag hade bestämt att, nej, nu måste jag sluta och det gick en vecka, sen andra veckan då 
fick jag ett annat problem. Det är ju så att en nära anhörig fick en sjukdom, så det blev så att 
vi var mycket på sjukhuset under tio, tolv dagar som också påverkade att… jag blev borta 
från spelet… en period till.  

Amir förklarar här varför han slutade spela. Han tog ett medvetet beslut och satte en gräns för 
sig själv. Då han insett att han förlorat kontrollen över spelandet vägde han för och nackdelar 
och kom fram till beslutet att sluta spela. Enligt den kanadensiska undersökningen (Hodgins 
m. fl 2002) var detta en av anledningarna till att de som slutat nyligen tagit beslutet att sluta 
spela. Amir slutade ju spela för bara fyra månader sedan och kan därför ses som en som slutat 
nyligen. Den oförutsedda händelsen med den anhöriges sjukdom gjorde det lättare för honom 
att hålla sig från krogen och spelapparaterna. Samtidigt som sjukdomstillbudet hjälpte honom 
till avhållsamhet så framhåller han att det var hans eget beslut och de egna tankar och reso-
nemangen som var avgörande. 

Istället för spel 

Han berättar att man måste ha något annat att göra istället, någonting som uppehåller tankarna 
och håller honom sysselsatt när suget drar i honom.  

Ja, som jag sa, från början det var ju någonting som… jag har ju bestämt mig, exakt som när 
man vill sluta röka, va? Då planerar man i flera månader… och, och, då börjar man nån-
stans. Jag hade ju bestämt mig och det var ju första veckan som jag har berättat, som jag 
tänkte att jag måste inte gå dit, behöver inte gå dit. Då började jag… gå varje morgon väldigt 
tidigt till simhallen, när jag vaknade. Varje morgon så började jag gå till simhallen… och sen 
lite mer idrott… man är ju sugen och… typ, när jag måste gå och spela… nej, jag ska titta på 
tv, jag ska hyra en film till exempel. Alltså, någonting måste man göra i stället, alltså. Man 
ska ju vara hemma, man ska inte gå ut. Så jag har börjat därifrån. Men sen kom ju sjukdomen 
på min anhörige, så då… 

 
- Ja, det kanske var lite grand… en speciell händelse som hjälpte till. 
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Ja, det var ju otroligt speciellt, då hade jag tänkt att efter en vecka så… jag menar det var ju 
en vecka sen jag börjat sluta, va, och detta hände exakt en vecka, tio dagar efter jag hade 
slutat. Och sen tänkte jag, fan, det har ju gått nästan tre veckor och sen började jag jobba, 
jobba, jobba hela tiden och då kände jag att nu… jag betalar mina räkningar bättre, jag har 
inte några problem just där. Man är ju drunknad i vattnet hit upp (visar på halsen) så tänkte 
jag ”nä, jag måste ju simma nu”. Då började jag faktiskt och bli… jag började planera att 
jag inte ska gå till krogen alls. Så, jag var borta nästan två månader, jag gick inte alls på 
någon krog. Ville jag dricka alkohol eller någonting sånt, då köpte jag faktiskt från systembo-
laget och så drack jag hemma. 
 
Man ska hyra film, resa två veckor utomlands, man ska vara borta, borta, borta från maski-
ner och krogar och … ja, det bästa är ju att man ska resa och sen kommer man ju tillbaka och 
då ska du inte dra dig direkt till krogen, nej.  Gör någonting nytt.  
 
– Så fort du blir sugen då gör du någonting annat? 
 
Ja, precis, då hjälper det väldigt mycket tycker jag. 
Under en period när jag hade slutat spela så gick jag inte till dom restauranger som har ma-
skiner och grejer, jag gick inte alls in, jag köpte mat från andra butiker.  
 
– Du undvek ställen? 
 
Ja, jag undvek, jag var otroligt rädd, när jag går i… typ, jag var tveksam. 
Och sen efter två månader tänkte jag att man vill ju prova, men satsar man en krona då är 
man fast igen. Så då ser jag folk sitta, jag sitter ju i baren och ser hur de spelar och jag tittar 
lite så här och så fort jag känner att maskinen, black jack, vad som finns, kommer och drar 
mig… då lämnar jag restaurangen. Jag blev ju faktiskt på sista tiden envis alltså, jag kände 
att med maskinen, jag är starkare, jag måste ju… 
 
– Du byggde upp dig. 
 
Ja, just det har jag gjort faktiskt 

När han berättar om perioden direkt efter beslutet om spelstoppet så gör han en liknelse till 
hur man slutar röka. Det gör han för att sätta in den oerfarne lyssnaren i vad för typ av strate-
gier han behöver ta till och för att upplysa om att det är ett beroende det handlar om. Sedan 
redogör han för hur han har gjort, att han tittade på tv, hyrde filmer, idrottade. Detta besvarar 
vår frågeställning om vad som varit till hjälp för att sluta spela. Genom att han uppvisar den 
inre dialogen han för med sig själv, ”nej, jag ska titta på tv”, demonstrerar han de slitningarna 
som finns inom honom när suget sätter in.  De upprepningar som han gör ”sen började jag 
jobba, jobba, jobba” och ”man ska vara borta, borta, borta från maskiner och krogar”, intensi-
fierar hur mycket energi som behövde läggas ned för att hålla sig spelfri. Poängen med berät-
telsen är att man måste ha något annat att göra istället. Detta ger också svaret på vår fråge-
ställning om hur Amir slutade att spela. Sammanfattningsvis konstaterar han att han faktiskt 
byggt upp sig, att han är starkare än maskinerna och ser sig som en segrare. Dessutom ser han 
att ekonomin har förbättrats och även hans hemförhållanden. Detta är en positiv förstärkning 
som nu hjälper Amir att hålla sig spelfri. 
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Framtiden och spelandet 

Du vet, en sak är viktigt, man går ju till krogen med kompisar så jag rekommenderar faktiskt 
dom flesta, dom som har kompisar som spelar, så ska dom inte gå ut med dom till krogen. För 
att det dom som vill börja spela och det är samma sak med cigaretter, det är kompisar som 
bjuder dig. Sen finns det andra orsaker också, jag menar när man går in på krogen, det som 
drar blicken till sig är maskinerna. Och då om man har spelat en period och du ser alla bil-
der och grejor, det drar i dig direkt, alltså. Och det är därför jag brukar säga, om regeringen 
kunde ta bort maskinerna på krogar, då var det perfekt, tycker jag. 

Det finns vissa som aldrig har spelat, men dom vill lära sig, testa och prova. Det är ett pro-
blem. Om man ska lösa det här problemet… dom har ju förbjudit cigaretter på krogen och då 
ska dom förbjuda maskiner också. Det vore det bästa faktiskt.  

Amir tror inte att man kan spela för nöjes skull om man en gång haft spelproblem. Amir tyck-
er det är viktigt att varna andra för spelandet och han vill att det ska bli förbud mot spelma-
skiner på krogen. Han ser pokermaskinerna som det största hotet mot problemspelare och vill 
därför att dessa ska förbjudas. Det faktum att hans vänner vistas på krogen ser Amir som ett 
hinder för att sluta spela. På krogen finns spelmaskinerna och då lockar både kompisarna ge-
nom sitt spelande och maskinerna för att de finns där. 

Sammanfattning  

Anledningen till att Amir började spela var att umgänget med vännerna kretsade omkring ma-
skinerna. Då Amir spelade glömde han tid och rum. Han var övertygad om att han kunde 
övervinna maskinen och underskattade slumpens betydelse. Han höll även fast vid sina vanor 
som han skaffat sig kring spelandet trots att de inte var effektiva. Han vet att kan kommer att 
förlora men satsar ändå mer pengar (Kühlhorn, m.fl., 1995, 32). Spelet förändrar Amirs bild 
av sig själv och gör att han ljuger för både sin fru och sig själv. När han sedan försöker sluta 
spela ligger det honom i fatet då hon inte längre tror på honom.  

Amir väger för och nackdelar och väljer då familjen och kärleken. Han märker att familjelivet 
har tagit skada av hans beteende och tar då beslutet att sluta spela. En positiv händelse kan 
hjälpa då en person bestämt sig för att sluta spela medan en negativ händelse inte är till någon 
hjälp. Amirs fru har flera gånger hotat med att han måste lämna familjen men detta har inte 
fått honom att sluta. Han är noga med att påpeka att detta är ett beslut som han tagit själv. 

När han slutade spela kände han att måste hitta någonting nytt att sysselsätta sig med istället 
för att spela. Han började gå till simhallen varje dag och utövade andra idrotter. När suget att 
spela blev för starkt hemma på kvällarna så hyrde han videofilm eller tittade på tv. Det viktiga 
för honom var att hålla sig ifrån krogen där kompisarna och maskinerna fanns.  

Det som hindrade Amir att sluta spela tidigare var kompisarna och krogen. Kompisarna för att 
de spelade själva och därmed gjorde Amir sugen och krogen som lokal med maskinerna som 
lockade. Det som hjälpte honom att sluta var att han hade sin fru och sina barn som han kände 
att han försummade.  
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John 

John är 34 år och skriver en D-uppsats på Stockholms Universitet. Han är ensamstående och 
började spela tidigt, redan då han var 16 år. Detta var lagligt då han inte kommer från Sverige 
utan från ett annat nordiskt land. John började spela på enarmade banditer men fortsatte till att 
spela på allt som var spelbart. Han spelade som värst under fyra år, mellan 18 och 22 och får 
än idag återfall ibland. Då John var ung när han började spela så lockades han av miljön som 
finns kring spelet. Han lärde känna nya människor och tyckte att spelet var spännande. 

När problemen började 
I början när man börjar spela då är det kamaraderiet runt det hela som är så speciellt. Med 
gänget, att man blir en del i en gemenskap, men det var som sagt en kortvarig romantisering 
av det. Jag tror egentligen inte att det finns någonting positivt med spelande. 

Jag har nog, jag vet inte vad jag ska kalla det, en excessgen. När jag dricker så dricker jag 
alldeles för ofta alldeles för mycket, när jag spelade förut så spelade jag alltid för mycket, när 
jag röker cigarett då röker jag alldeles för mycket, när jag äter så äter jag för mycket. 
 

Men synen på gemenskapen kring spelet ändrades snabbt och han delar nu in bekanta i vänner 
och spelare. En spelare är någon som man kan umgås med över spelet men man har ingenting 
gemensamt förutom spelandet.  

Beteenden lärs in genom påverkan från den miljö som man vistas i. John sökte sig till krogen 
och spelmaskinerna och hade med sig en illusion om spelargemenskap. Där lärdes han in i 
spelares tankesätt och beteende. John var ganska ung och genom det kanske mer mottaglig 
och lärde sig därför snabbt spelarnas sätt att tänka.  

Bilden av sig själv 

John berättar om en tydlig hierarki bland spelarna. Beroende av vilket spel man spelar så pla-
cerar man sig olika högt på skalan. Automatspelen som John föredrar ligger långt ner i hierar-
kin och dessa hade John spelat länge på. Han tycker att svenska staten gjorde ett stort misstag 
som återinförde dessa enarmade banditer. Att man i Sverige får ett kvitto istället för kontanter 
när man vinner anser han vara spel för galleriet. Han påpekar att vilken form vinsten har är 
ointressant för spelare och att staten borde ha pratat med någon spelberoende innan de återin-
förde maskinerna. Bingohallarna var en nyhet för honom då han flyttade till Sverige men vän-
ner har berättat om deras plats i hierarkin. Han anser även att det är mycket intressant med 
könsskillnaderna på spelmarknaden.  

 – Du spelade bara på krogen? Black Jack Roulett och maskiner? 

Ja jag var väl till att börja med, jag tror att man kan säga att jag var väl lägst i hierarkin av 
spelare, jag var en sån här automatjockey som bara sysslade med automater. När det riktigt 
eskalerade för mig då var det ju bordsspel, allt som gick och spela på.  
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Jag tycker för övrigt att det är märkligt att det är ganska lite kvinnor som spelar på automa-
terna just. Det är övervägande manligt men däremot, om det finns nånting som är lägre på 
spelarhierarkin än automater, så är det bingohallarna här i Sverige. Där är det ju övervä-
gande kvinnor jag har aldrig förstått den här skillnaden. Ja, jag blev lite fascinerad av det 
där för jag kommer ihåg redan när jag var yngre så hade jag några bekanta här i Sverige 
som är storspelare. När jag har pratade med dom om det här så sa dom är det är verkligen 
lägst ner på hierarkin, bingohallarna. Då är man så utslagen om man hamnar där för då har 
man verkligen skrapat ihop sina 50-öringar hemma och gått till bingohallen för att få den där 
kicken. 

– Vad har högst status? Hästar? 

Det vet jag faktiskt inte, jag vet att när jag höll på så var det hästar och det som var dröm-
men då när man var 18-19 det var ju dom här professionella spelarna i USA. Som satt hem-
ma med paraboler och följde alla lopp runt i USA och hade sina system och sådär. Det var 
väl det då som var nån form av ideal, en idealiserad bild av spelare, det var liksom toppskik-
tet och självklart så har Las Vegas med myten alltid funnits. 

Det som framkommer i berättelsen ovan var något som fascinerade oss. Det här med hierarki-
er inom spelvärlden var något som vi tidigare inte hört talas om. Däremot så har vi läst om 
könsskillnaderna, att kvinnor föredrar spel som är beroende av tur, som bingo och lotter, och 
att män spelar mer på strategispel exempelvis trav och tips. Att det skulle finnas ett rangsy-
stem där alla spelformer är representerade i varsin specifik fålla var något nytt för oss. Detta 
rangsystem är något som John har snappat upp genom sina kontakter i spelvärlden. Det är inte 
säkert att dessa uppdelningar förekommer överallt eller att det är något som man är överens 
om bland spelarna. Det pekar ju däremot mot att det finns en mytbildning och hierarkiskt tän-
kande bland aktörerna i den här kretsen.  

Miljön kring spelet  

I och med att han vistades på krogen var drickandet en naturlig del av spelet. Han såg sig själv 
som en blandmissbrukare och kunde se hur de olika missbruken födde varandra. Alkoholen 
gjorde att han tappade omdömet när han spelade och spelet gjorde att ångesten över förluster-
na behövde dämpas med sprit. De återfall som han haft har också alltid varit förknippade med 
sprit och hade det inte varit för krogmiljön och alkoholen så tror John att han hade kunnat 
sluta spela tidigare än vad han faktiskt gjorde. 

Återfallen är ofta kombination med alkohol och saker och ting som har gått väldigt illa i pri-
vatlivet, i arbetslivet eller i studielivet.  Det är inte så där att… Det är ingen sysselsättning 
som man ägnar sig åt när man är glad i varje fall. Det är där jag misstänker att det är samma 
sak för alkoholister eller knarkare jag tror inte de flesta firar på det sättet.  

Jag tror att de flesta, många människor är blandberoende faktiskt. Väldigt få har bara ett 
beroende utan det är något annat beroende också. Jag vet inte riktigt för jag har inte sett nå-
gon forskning på det direkt. Det är ett vanligt blandberoende just att spelare dom flesta som 
jag har träffat är alkoholister i viss mån. 
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Från början var det nog så att jag faktiskt var så naiv att jag fortfarande hade den där illu-
sionen om spelargemenskapen, och i och med att de gamla vännerna hade försvunnit så var 
ju det en form av trygghet. Jag tror nog att det kanske var många faktorer som ledde fram till 
att jag slutade. Kanske det också var det att jag bytte umgängeskrets. Då ville de andra spe-
larna inte umgås med mig, när jag inte spelade längre. Tro mig, en omvänd spelare, det är 
ingen som spelare umgås med. Det är absolut det värsta som finns. 

Det är betydligt svårare ju äldre man blir att få vänner, eller att skaffa nya vänner. Jag vet 
inte om det stämmer, men okej. Men när jag var 16 till 20 så försvann alla mina vänner, det 
är självklart, folk umgås inte med en spelare om dom inte själva är spelare. Att då upptäcka 
att man är nästan 20 och nästan ensam från att ha haft en stor bekantskapskrets, det var nog 
mest det som fick mig att sluta då. 

När John slutade spela så bytte han också umgängeskrets vilket gjorde det lättare att avhålla 
sig från spelandet. Han var inte längre populär bland de andra spelarna då han inte längre de-
lade deras främsta gemensamma intresse och inte heller deras tankevärld. Risken är att den 
avvanda spelaren kommer med obehagliga sanningar kring tankefelen som spelarna antagli-
gen redan känner till men som de lägger ner mycket energi på att förtränga. När John slutade 
spela så förändrade han sitt kognitiva mönster på så sätt att han i efterhand ser nya följder av 
sitt spelande och drar andra slutsatser om gemenskapen. John kände sig besviken på de andra 
spelarna när han insåg att de inte ville umgås med honom efter spelstoppet. 

Han besvarar frågan om varför han slutar spela men säger att det fanns flera faktorer som på-
verkade beslutet. En faktor var att han märkte att hans gamla vänner försvunnit.  

Vändpunkten 

Till slut så gick spelandet för långt. John hade då spelat intensivt i fyra år och började känna 
av negativa konsekvenser. De positiva kickarna som han fick av spelandet kunde inte längre 
väga upp alla skulder och den ångesten som det förde med sig. 

Ja man kan säga så här när man inte har mat att äta och kan inte betala hyra eller räkningar 
och man jobbar på tre jobb samtidigt då måste man ju själv förstå att det är på väg åt helvete. 
När man i princip jobbar 16 timmar varje dag, sover 4 timmar och spelar 4 timmar och ändå 
aldrig har pengar till nånting då måste man ju förstå att man har problem. 

Under en månad var det väldigt mycket som gick fel under en kort tidsperiod helt enkelt. Helt 
plötsligt så inser jag att jag inte hade pengar till hyran jag hade inte till räkningar och inte 
till skulder. Dessutom så blev det så att just då flyttade två stycken av mina sista vänner, dom 
flyttade då från orten där jag bodde. Helt plötsligt är man helt ensam och man har inga 
pengar. Jag var tvungen att gå och tigga och låna ihop pengar för att klara upp det. Det var 
nog en av de jobbigaste månaderna i mitt liv. Att försöka ordna upp alla skulder och försöka 
få komma på rätt köl, ta ett lån och få bort alla små lån. För det blev så att man lånade peng-
ar till höger och vänster, man hade liksom ingen koll alls. 

 - Lånade du pengar av vänner också? 
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 Nej det undvek jag faktiskt in i det längsta, det var det var en sån här barriär på nåt sätt. 
Man lånade av andra spelare snarare. Spelare är aldrig vänner, det är bara en myt som man 
lever i som spelare, att man har en bekantskapskrets, men så är det inte.  

När John talar om för lyssnaren att det var den jobbigaste månaden i hans liv, lämnas ingen 
tvekan om att han kände att han nått botten. Det blir en del av svaret på varför han slutade att 
spela och den finns också som svarsalternativ i den kanadensiska undersökningen (Hodgkins 
m.fl., 2002). Där uppger övervägande många som slutat för länge sedan att ”nått botten” var 
en övervägande orsak till spelstopp. Andra faktorer som låg till grund för spelstoppet var att 
han ansåg att relationer till andra människor är väldigt viktiga. Han börjar spela för gemen-
skapen och han bestämmer sig för att sluta då han märker att den gemenskapen inte är något 
värd.  

– Skulle något eller någon kunnat förmå dig att sluta tidigare än vad du faktiskt gjorde? 

Nej jag tror faktiskt inte det, inte som läget var då. Det beror lite på för sen var jag i en gans-
ka lång relation med en kvinna och då fanns liksom aldrig en tanke på att spela när man hade 
ett ordnat förhållande. Jag tror att det kanske beror lite grann på ens levnadsomständigheter 
om jag hade träffat en tjej, den tjejen tidigare, till exempel då är det mycket möjligt att jag 
hade slutat det är omöjligt för mig att säga.  

John anser att han skulle ha kunnat slutat spela tidigare om han hade träffat en flickvän. Spe-
landet kanske har varit ett substitut som fått kompensera för de relationer som han saknade. 
Att träffa en flickvän kan ju bli en livsomställning för många och för John skulle detta ha på-
verkat honom så starkt att han skulle ha slutat spela. 

Istället för spel 

När John väl lyckats sluta spela fick han väldigt mycket tid över till annat. Han märkte även 
att han fick mer pengar kvar. För att inte börja spela igen behövde han fylla sin tid med något 
annat. 

- Har du känt att du behövt något substitut när du slutade spela? 

Nu förtiden nu så är det väl kanske Internetshopping av filmer som har fyllt det där. Det finns 
nog alltid någonting… som jag tror att det alltid finns… Första året fyllde jag nog med väl-
digt mycket handlande. Jag tror framför allt att det var det jag gjorde, jag handlade väldigt 
mycket grejer överhuvudtaget. Onödiga grejer men det var kanske för att man dels hade väl-
digt mycket pengar över helt plötsligt och att man måste fylla det där med nånting. Nån form 
av sysselsättning men då tycker jag att handlande är betydligt bättre än att spela faktiskt, 
även om det finns många i dagens läge som har problem med handlande också. Nu har jag 
aldrig blivit så fascinerad av att handla att jag har hamnat i den fällan men jag förstår myck-
et väl dom som fyller sin tid med det.  

Att handla saker blev Johns nya sysselsättning då han slutat med spel vilket hjälpt honom att 
hålla sig spelfri. Den ”excessgen” som John tidigare nämnt då han menar att han har svårt att 
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göra någonting med måtta gör sig fortfarande gällande och nu är det Internetshoppandet som 
upptar mycket av hans tid. 

Sedan John slutade så har han haft flera återfall. Ett riktigt stort som tog honom lång tid att 
reparera skadorna ifrån. De små återfallen händer då han är ute på krogen med vänner men 
han spelar inte bort så mycket pengar att det får ekonomiska konsekvenser för honom, där-
emot så får han ångest för att han har spelat oavsett hur mycket pengar det handlar om. 

Man får lov att ta det som det är, se det som misstag och gå vidare helt enkelt. Inte gräva ner 
sig för det är livsfarligt när man får återfall. Då är risken stor att man dödar den ångesten 
med nånting annat vare sig det är alkohol eller spel eller vad det än är. 

Framtiden och spelandet 

- Tror du att du någon gång kommer att kunna spela med måtta?  

 Ja det tror jag faktiskt. Jag kan säga som så att jag köper i snitt två trisslotter per månad 
ungefär, inte mer än det. Jag ser det som mera som den här söndagsspelaren kanske. Hoppet 
om storvinsten. Det handlar inte så mycket för kicken utan om vinsten. Det är så pass länge 
sedan som jag haft ett sånt stort återfall helt enkelt som i Göteborg. Nu när det har hänt så 
har jag ju bromsat det även fast jag varit väldigt berusad, så har jag ändå bromsat mig på 
något sätt. Tankar på hyror och sådana saker som förr i tiden aldrig skulle ha spelat någon 
roll eller aldrig spelade nån roll. Jag menar jag har gått in på… jag har gått på krogen och 
spelat bort min bil till exempel, förstår du, det fanns liksom inget stopp alls. Sen vann jag ju i 
och för sig tillbaka den tre dagar senare, liksom. men ändå... Då förstår du, det fanns liksom 
inga begränsningar på det sättet. 

Sammanfattning 

John charmades av gemenskapen som han såg kring spelandet. Han ville vara delaktig i den, 
som han trodde, glamorösa spelvärlden. Han själv anser sig sakna förmågan att begränsa sig  
och menar att det var orsaken till att han fastnade i spelandet.  

Hans beslut att sluta spela anser han grunda på flera faktorer, delvis att han ansåg sig ha nått 
botten, då tillvaron rasade samman med skulder, obetalda räkningar och dubbla arbeten och 
delvis på att hans gamla vänner drog sig ifrån honom.      

När Johan slutade spela så ändrade han sitt kognitiva mönster och ser i efterhand mer kritiskt 
på följderna av sitt spelande. Det gör han genom att omvärderade sina relationer på så sätt att 
han insåg att det var bara en illusion om gemenskapen som endast var grundad på det gemen-
samma intresset spel. 

John anser att alkohol och spel är sammankopplade. Ett stort hinder för honom att sluta spela 
har varit alkoholen som ju också har varit en huvudsaklig katalysator vid de återfall som han 
haft. Han tror att en hjälp för att sluta spela skulle ha kunnat vara en flickvän, han har tidigare 
låtit bli att spela då han haft ett förhållande.  
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När John slutade spela så började han handla. Saker som han samlade på och sådant han inte 
behövde. Han hade mycket pengar över och mycket tid att spendera eftersom han inte längre 
spelade. Han kom dock aldrig så långt att handlandet också blev ett missbruk även om han 
mycket väl kan förstå de som blir beroende. 

När något speciellt händer kan alltså detta få någon att sluta spela. Det viktiga är dock att det 
är en positiv händelse som exempelvis en ny partner. John berättar att hans återfall alltid varit 
förknippade med negativa händelser vilket visar att en negativ händelse snarare stjälper än 
hjälper. 

Pelle  

Pelle är i medelåldern, har en särbo och arbetar i en förening. Han kommer ursprungligen från 
en norrländsk stad men bor nu i Stockholm. Han har avhållit sig från spel sedan januari 2003. 
Han berättar om en familjebakgrund där det har förekommit en hel del missbruk. 

När problemen började 

Och det där är konstigt, man märker ju, jag har ju jättemånga syskon, dom har… dom har 
andra beroenden, dom har varit morfinister, dom är alkoholister, dom är döda, borta. Av 
mina syskon så är det bara en som inte har något beroende. Han har klarat sig. Och spelet 
var min drog. 

– Och hur var det med dina föräldrar…? 

 Morsan var spelmissbrukare och farsan var alkoholist men han är död nu, morsan lever och 
har det jättebra. Men hon har alltid spelat behärskat så hon är problemspelare skulle jag 
säga. Hon har klarat sig ganska bra. Men det har ju inte jag gjort.  

När man var liten och satt i knäna när morsan och farsan spela poker och man vann dom där 
tioöringar och femöringar och ”vad duktig du är”. Det började där för mig. Jag var lill-
grabb, då fick man uppmärksamhet, djävlar vad skönt. Och sen var man ute och hittade en-
armade banditer. 

Jag satt ju på svarta pokerklubbar när jag var tio år. Det har dom ju i Norrland. När jag var 
tolv snodde jag bilar och åkte till Norge och sålde dom, och vi fick ihop pengar att spela, 
morsan var tokig, fan, man kunde vara borta en vecka. Jag var lyst i Sverige.  

– Och så ung då? 

Ja, men… det blev ju fosterhemsplacering för mig när jag vart tretton och ett halvt, dom ville 
inte ha kvar oss i stan, inte någon av oss, vi var ju en sju, åtta grabbar, vi åkte ju på stöldtur-
né runt Norrland. Men då var det polispådrag, det var polishundar och allting. 

Men då kom jag på fosterhem fram till jag var sexton och ett halvt och då drog jag till Stock-
holm, jag ville inte vara hemma, jag orkade inte. Det var så att det alltid var bråkigt hemma. 
Liksom, utåt sett var vi en väldigt lugn familj, mina tvillingbröder dom var ett år äldre än 
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mig, och dom var väldigt trevliga och det var jag med. Men vi slogs alltid med varandra. 
Dom speciellt slogs alltid, dom vände ju ut och in på huset och morsan, tre dagar i veckan 
fick hon ställa allt i ordning, soffor, tv, allt, sönderslagna rutor, dom slogs ju överallt och 
med kniv. Det var en hård uppväxt (haha).  

Redan tidigt i barndomen umgicks familjen kring spel om pengar, där vinnandet gav en liten 
kille en skön känsla av uppmärksamhet från de äldre. Senare under den ganska stökiga tonårs-
tiden hittade han andra och egna vägar till spelandet. Enligt behaviorismen så är allt beteende 
inlärt och sker genom påverkan utifrån. Förstärkning är en process som stärker ett beteende. 
Den uppmärksamhet som Pelle får som liten när han vinner var en förstärkning som gjorde att 
spelandet kändes positivt och bra. Den förstärkningen gör att Pelle kopplade ihop en positiv 
uppmärksamhet med spelvinster. Den känslan återkommer i vuxen ålder när han spelar på 
travet. 

Bilden av sig själv 

Pelle spelade på allt möjligt: bingo, tipset och svarta spelklubbar men så småningom hamnar 
han på travet vilket blir hans huvudsakliga spel. Där märker han att det kan finnas stora peng-
ar att hämta. 

Och brorsan, han vann ju en av de största V 75 potterna i Sverige. När han vann dom var han 
tjugo år, och jag var nitton. Och tänkte ”djävlar nu är det nära, nu är det min tur”. (haha) 
Jag kom aldrig upp i dom summorna  

Jag var på travet och då var det jag och en kille till i Sverige som fick dela på hela potten. 
Det var på Malö travbana så det var inte lika mycket pengar. Det var stora pengar för mig, 
det var hundratusen, -83 var det. Och då, då var man kung. Fan vad härligt det kändes, dun-
kar i ryggen och det lade sig som bomull runt hjärtat som det gjorde när man var liten.  

Jag hade typ hundratjugofem tusen på fickorna. Jag kom in till morsan och sa ”här har du” 
och stack till henne en fyra, femtusen, ja, det var jättekul. Efter en månad så var dom där 
pengarna borta, rubbet. Det var travturné. Man flög då upp, träffa andra spelare, kändisar. 
Det är ett sätt att leva. Så det var kul, det är kul om det är större vinster. 

Pelle berättar här om den positiva sidan av spelet, om vad det innebär att vara en vinnare, med 
ryggdunk och uppskattningar. Nu kunde han lämna pengar till mamman och han levde ett 
kringflackande och spännande liv. Då han säger ”Fan vad härligt det kändes” så värderar han 
sin känsla åt lyssnaren. Han berättar även hur han tänker då han citerar sig själv med ”djävlar 
nu är det nära, nu är det min tur” när hans bror vann den största potten. Men varför trodde 
Pelle att han skulle vinna bara för att brorsan vann? Vi tror att detta tankefel rör sig om en 
känsla av nära vinst, som även de som köper en trisslott kan uppleva. Man har skrapat fram en 
sifferserie som antyder att en vinst är nära förestående vilket ökar lusten att köpa en ny lott. 
Men som han själv konstaterar kom han aldrig därhän att han faktiskt vann så stor vinst som 
han sett kunde vinnas. I slutet av stycket så sammanfattar Pelle att det är ett sätt att leva med 
slutklämmen att livet som spelare kan vara kul och speciellt när man vinner större vinster. 
Han upplever alltså även positiva sidor med spelandet. 
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Jaa, greve eller luffare, det är en spelares vardag. Alltid på travet så var det så för mig, när 
man gick in där, antingen hade man noll kronor efter tolfte loppet, så gick man där ifrån så 
hade man mycket pengar eller så hade man ingenting. Det var dom sista loppen som gällde, 
det var bara att öka på insatserna för att få en kick. Så frågade alla när man var på väg där-
ifrån ”Ja, hur gick det då”? ”Äh, jag klarade mig.” Alltid, man var aldrig torsk, det finns inte 
för en spelare. Nä, utan ”det gick rätt bra i dag, sörru” eller ”jag klarade mig.” det är alltid 
så. 

Ett vanligt tankefel bland problemspelare är att man döljer faktiska förhållanden kring spelet 
och vinsterna. Det är också så att en spelare har lättare att komma ihåg vinster än en serie för-
luster. Detta betyder inte att spelaren ljuger medvetet utan att han snarare lurar sig själv 
(Kühlhorn, m. fl., 1995, 32).   

Miljön kring spelet 

Just detta tänkande har han funderat över, att en spelare aldrig ser sig som förlorare och att 
logiken ibland spårar ur när det handlar om spel.  

Ja, det är så, det ser man om man köper skraplotter … det finns tre aspekter på vad som har 
hänt om man spelar för en hundring och man har köpt fyra skraplotter. Och så lyckas man få 
en på femtio kronor, sen går man därifrån och sen har man ingenting kvar. Och då undrar 
man… Har jag vunnit femtio kronor när man går därifrån?  Eller har man förlorat femtio 
kronor?  Eller har man spelat bort en hundring? En spelare, han har alltid vunnit femtio kro-
nor, det är ingenting att snacka om. 

Så för mig var hundra kronor värt tusen, tiotusen, det spelade ingen roll. Det var bara spel-
marker. Det kliade överallt, man hade pengar, buntar ibland med pengar, överallt. Men ändå 
satt man och knorrade när gumman hade köpt en sak för sextiofem kronor när hon kunde ha 
köpt den för sextio på en annan butik, som man hade sett då. Och sen gick man ut och spelade 
bort tvåtusen på kvällen (haha). 

För det ser man på banditspelarna på åttiotalet innan dom förbjöds, då jobbade jag som vakt 
på ett stort disko i norr. Det kom in pensionärer, det fanns sju banditer där. Det var dom ex-
klusivaste banditerna som fanns på just det stället. Och dom kunde stå och rassla där hela 
dan, det kunde komma in tanter och farbröder och stå där och spela hela tiden och så får dom 
jackpot och då vet man att det rassla ur åttio, åttiofem kronor och då har dom spelat bort 
flera tusen och då så ”jaa, där satt den”! (haha) Jag bara tittade på dom.  Ja, då är man 
kung, sörru. Så tog dom där enkronorna och pulade ner dom i fickorna och sen går dom där-
ifrån, jätteglad, och så kommer dom in en timme senare ”äh, jag ska bara prova igen”. Vil-
ken djävla matematik! Men dom är helt fast, alltså. Det är just den där magin, att man alltid 
är en vinnare, det spelar ingen roll hur mycket man har spelat bort under trettio års tid om du 
vinner ett par tusen. Det är helt otroligt vilken kick det är. 

Det finns många olika sätt att se på vinster och förluster. Pelle anser att det är stora skillnader 
på hur spelare tolkar situationer jämfört med andra människor. Enligt de tankefel som presen-
teras i Kühlhorn m.fl. (1995) så fixerar sig spelaren vid absoluta siffror utan att relatera dem 
till antalet insatser eller utgiftsbelopp. Detta gör det möjligt för en spelare att blir nöjd över en 
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vinst på åttio kronor efter en insats på tusen. Men vinsterna är inte bara för kickens skull utan 
för att man ska kunna finansiera sitt spel också. Om vi frångår vår tanke att sätta våra infor-
manter under någon specifik benämning så skulle vi kunna säga att Pelle tillhör delvis den 
kategori spelare som Custer (refererad i Kuhlhorn, 1995, 18) benämner som patologiska spe-
lare. Men han skulle även höra till kategorin professionella spelare som ser spelet som ett ar-
bete och vars karaktäristika är kall beräkning. 

Jag kan inte förstå att dom kan sitta och spela bort pengar på Jack Vegas, fastän jag varit 
enarmad banditspelare själv. Det förstår man inte, jag menar vad fan är det för nåt, vinna en 
femhundring? Man kan aldrig finansiera spel med en femhundring. Det är så sjukt liksom. 
Bingo, där kan du vinna femtiotusen om du har tur. Det vet du inte och kanske inget du ska 
veta heller men det kostar ju så in i helvete, pensionärerna kan spela bort pensionen på en 
dag.  

Jag tycker det är skitfjantigt med trisslotter och såna grejor. Jag är ju lite matematiker så jag 
behöver bara vända på lotten så ser jag: fyrtiomiljoner lotter. Ja men grattis! Jädrar, fyrtio 
miljoner… det är som att skjuta med en älgstudsare, på en sträcka på fyra mil måste du träffa 
rätt centimeter för att vinna den där storvinsten. Jag menar, dom chanserna finns inte, trav-
spelare räknar alltid i vilka chanser man har att vinna. 

Vändpunkten 

Spelandet hade blivit en mycket stor del av livet och jag frågade när han märkte av att spelan-
det blivit ett problem. 

Det märkte jag aldrig, man märker inte det som spelare men däremot får man lite ångest när 
familjerna försvinner, (haha) jag har ju spelat bort två familjer, och tänkte inte på det heller, 
för jag kände bara att jag tar hästen och rider ut i öknen, jag skiter fullständigt i det, spelet 
går före. Familjen är bara tvåa, det är så man känner det. Man måste få tillbaks förlorade 
pengar så att… jag märkte aldrig att det blivit ett problem. Så då skiter man i det, man lider. 
Man går ner i källaren och gråter. Och sen så… fortsätter man. Försöker vinna tillbaks bort-
spelade pengar. 

Han säger att han aldrig märkte att det blivit ett problem, men han lät heller ingen komma 
tillräckligt nära för att någon skulle upptäcka att han hade problem. Poängen i det här stycket 
är att Pelle har som enda målsättning att spela och att vinna tillbaka förlorade pengar, allting 
annat kommer på andra plats. Han förklarar att han skiter fullständigt i det och med det så 
menar han att han inte bryr sig om något. Spelet går före, helt enkelt. Till och från kommer 
dock känslorna ikapp och då drar han sig undan ett tag för att sedan fortsätta som tidigare. 
Berättelsen speglar en motsättning, Pelle säger att han aldrig märkte att han hade problem 
med spelet för att sedan ändra uppfattning och påpeka att när insikterna tränger fram och ång-
esten blir för stor så drar man sig undan. Han var alltså medveten om att det var ett problem 
men ville inte sluta spela och gjorde därför allt för att skydda sitt missbruk. 

Ja, det var just det då, att man umgicks med andra spelare. Och att man aldrig blev någonsin 
avslöjad. Jag har varit ihop med säkert hundra kvinnor. Jag har aldrig någonsin gått så långt 
med en kvinna, när hon börjar upptäcka att man har ett problem (knäpp med fingrarna) då 
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klippte jag, då drar jag. Så har jag alltid gjort, det är inte snyggt. Nu när jag slutat spela så 
kommer känslorna tillbaka. Då upptäcker man vad fan man har ställt till med, man går som 
en zombie i trettio år och fattar inte vad som har hänt.  

Till slut var det någon som ställde krav på honom, som trots allt upptäckte att spelandet var ett 
problem. Men innan det hade mycket svek och lögner inträffat som grundade sig på att spe-
landet och att dölja spelandet kom i första hand. 

Min särbo som heter Eva, hon ställde ju det kravet att vi kunde inte fortsätta att umgås. Då 
gjorde jag slut. Då kom hon till mig som lägenhetsockupant. Jag hade ju lite problem, eko-
nomiska bekymmer och jag gjorde slut med henne precis innan hon skulle fylla år (haha). Två 
gånger. Ställde in julafton. ”Äh, jag mår dåligt jag har jätteont i magen” men det var bara 
såna grejor, jag hade ju spelat bort pengarna. Jag var ju tvungen att mörka det så att jag 
skulle kunna låna nya. Vi kunde träffas på annandan eller juldagen eller en vecka efter att 
hon fyllde år eller så, försöka ställa det till rätta. Och det där gillade inte hon så hon sa ”nu 
får det fan vara nog”, så det var ju den händelsen, jag vart avslöjad, det vart ridå. Om jag 
inte haft henne hade jag aldrig slutat spela, inte en chans. 

 
Evas konfronterade Pelle och tvingade honom att inse att han hade allvarliga problem och hon 
tog med honom till en självhjälpsgrupp. Bland dem som slutat för länge sedan i den kanaden-
siska undersökningen (Hodgins. m.fl.  2002) var det många som uppgav att bli konfronterad 
av anhöriga var en viktig anledning till att de slutat spela. 
 
Jag tog inte beslutet då, det tog cirka fem veckor för mig, jag satt och mörkade, jag tyckte alla 
var tvärknäppa. De satt ju och pratade skit om min älskarinna (haha), det var ju det dom 
gjorde hela tiden. Min bästa vän, allt, mitt vattenhål (haha). Vad fan är det frågan om, sitta 
här och gnälla, era djävla… jag tyckte ju det. Men nu var det inte så, utan det hände något 
efter en fyra, fem veckor. Det var ju nästan så man bröt ihop, men man är ju man så man tog 
det försiktigt. Men jag kände då: djävlar, de har ju rätt. Då tog jag ett beslut att aldrig mer 
spela om pengar. 
 
Han påpekar att det är mycket viktigt att berätta för sin omgivning att man har spelproblem 
och inte bara för den närmsta familjen. I sitt yrke hade han ett visst ekonomiskt ansvar och tog 
därför kontakt med sin chef när han beslutat sig för att slutade spela. 

 Jag berättade för chefen på jobbet, jag hade ju handkassa på flera tusen. Jag behövde stor 
handkassa och då berättade jag för min chef att jag inte kan ha handkassan eftersom den stod 
ständigt på noll. Jag lånade pengar ständigt, ständigt för att hålla i gång det, för att det inte 
skulle avslöjas och det gjorde det aldrig heller. Hon sa okey, hon visste vad det var, jätteklok 
kvinna. Så hon sa att ”du behöver ingen handkassa, så kör vi så här om du behöver handla, 
så gör det på rekvisition”. Hon tog kontakt med alla ställen som vi handlade från, så det var 
inget snack, hon ställde upp på mig.  

Istället för spel 

När man slutar spela så behöver man alternativ till det som tidigare upptog hela tänkandet. 
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Ja, det måste man, man måste ha någonting istället för, istället för beroende, istället för spe-
let. Man hittar oftast… någon form av aktiviteter efter en två, tre månader, om man håller sig 
spelfri, så är det. 

– Vad gjorde du för något? 
 
Jag började utveckla musiken och lärde mig allt om datorer, jag visste ingenting förut men nu 
vet jag allt om datorer.  Jag köpte en dator och skruvade isär den, plockade ihop alla delarna 
och satte ihop den igen. Jag läste mycket tidningar om det, det var skoj. Sen sitter jag och gör 
musik, sitter och programmerar mycket, sitter och spelar gitarr, trummor, keyboard, så det är 
kul. Jag slutade med det när jag var elva, tolv år. Jag var väldigt musikalisk men det var roli-
gare att spela. Ja, så börjar man utvecklas igen och så kommer man tillbaks igen till gamla 
grejor som man har tyckt varit jätteroliga att hålla på med, jag håller ju på med teknik och 
musik, det har jag utvecklat.  
 
- Skulle något förmått dig att sluta tidigare? 
Ja, det tror jag, om någon av mina anhöriga, min mor eller far eller mina bröder, hade  tagit 
ett allvarligt snack med mig. Om jag fått ett rejält kok stryk (haha) då hade jag nog slutat med 
det, men det fick jag aldrig. 

Framtiden och spelandet 

Jag undrade om han tror att han kan spela med måtta.   

Nej, det går inte, det finns inte någon… en alkoholist kan inte supa med måtta heller, så att… 
det går inte och jag vet att det är så. Jag behöver inte ens prova för jag vet… Och lyckas man, 
då är man inte spelberoende, inte ens problemspelare, utan man är en social spelare och har 
alltid varit det.     

Sammanfattning 

Pelles familj umgicks mycket kring spel vilket medförde att den sköna känslan som en vinst 
medför kom med tidigt i bilden, han har på så sätt lärts in i ett spelbeteende. Den uppmärk-
samhet som Pelle får som liten är en förstärkning som gör att han kopplar ihop positiv upp-
märksamhet med spelvinster. 

Pelle berättar att det är viktigt i spelvärlden att upprätthålla bilden av sig själv som en vinnare 
inför andra spelare oavsett om det har blivit en vinst eller förlust. Detta medför inte att spela-
ren ljuger medvetet utan han lurar även sig själv i ett försök att upprätthålla självbilden. Det är 
ett tankefel som finns hos spelare, att man har lättare att komma ihåg en vinst än en serie för-
luster ((Kühlhorn, m.fl., 32 f).). 

Orsaken till att Pelle slutade spela vara att hans flickvän konfronterade honom och ställde som 
ultimatum att han måste följa med till en självhjälpsgrupp för spelare. 

Pelle tog upp gamla intressen vid sitt spelstopp som han sysslat med innan spelandet kom in i 
hans liv på allvar. Han har alltid gillat att hålla på med musik och hittade ett nytt intresse i 
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datorer. Han har även fått mycket hjälp av självhjälpsgruppen som också var början till hans 
spelstopp.  

Det som Pelle anser hade varit en stor hjälp för honom att sluta spela är att hans familj hade 
sagt ifrån på skarpen. Han anser att anhöriga som är engagerade är ett måste för att man ska 
kunna sluta. Något som hindrat honom att sluta spela är att han stängt av sina känslor under 
spelarkarriären för att få spela i fred utan att någon lade sig i. 

Pelle hittade ju också en ny kvinna som inte gav upp som de tidigare gjort och detta hjälpte 
honom till ett spelfritt liv. Pelle har förlorat många flickvänner men detta har inte ändrat hans 
spelbeteende. 

Pelle anser att om någon kan spela med måtta så har man aldrig haft problem med spelandet. 
Klarar man att göra det är man i hans ögon en social spelare utan problem. Det är ett ganska 
kategoriskt uttalande som vi tror speglar hans egen rädsla för att prova på att spela igen. 
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Diskussion 

Syftet med vår studie var att ta reda på vilka motiv som en problemspelare anger för att sluta 
spela. De motiv som våra informanter beskrivit har stämt väl överens med den tidigare forsk-
ning som vi läst. Det har inte forskats något kring spel och självläkning i Sverige tidigare så 
den forskning som vi använt oss av har varit kanadensisk (Petry, 2005; Hodgins & el-
Guebaly, 2000; Hodgins m.fl., 2002)   

Vi ville att våra resultat skulle kunna komma till nytta för personer som spelar, för deras an-
höriga och för yrkespersoner som arbetar med problemspelare. De resultat som vi tycker är 
användbara är bland annat att man behöver ett substitut när man slutar. Det kan vara ett intres-
se som man tidigare lagt ner mycket tid på eller något nytt. Det är viktigt att man håller sig 
ifrån de miljöer som man förknippar med spel som krogen, travbanan eller bingohallen. Om 
man inte gör det är det lätt hänt att frestelsen blir för stor. Två av våra informanter beskriver 
direkt rädsla för spelautomater.  

Varför man slutar spela verkar vara en högst personlig sak. Vi har fått fyra olika svar: Man 
nådde botten, anhöriga konfronterade, en positiv livsomställning och att man vägde för och 
nackdelar. Alla dessa anledningar är sådana som vi känner igen från den kvalitativa forsk-
ningen som finns beskriven i tidigare kapitel (Hodgins, m.fl. 2002). Två av dessa är möjliga 
för anhöriga och behandlare att påverka. Dels att anhöriga kan konfrontera och dels en positiv 
livsomställning. Men att som anhörig veta när det är rätt tillfälle att tjata och när man ska låta 
bli kan vara svårt. Det viktiga verkar vara att man inte ger upp oavsett hur jobbigt det kan 
vara. De andra två anledningarna är helt upp till den som spelar, ingen annan kan påverka 
eller avgöra när botten är nådd och ingen annan kan göra avvägningarna mellan för och nack-
delar.  

Alkohol och spel har vi sett är nära förknippat för flera av informanterna och speciellt efter-
som spelandet till stor del sker i krogmiljöer.  För den som ska sluta att spela och där alkohol 
har haft betydelse i spelsituationen kan det därför tänkas vara bra att låta bli att dricka alkohol 
under en period. 

För den anhörige kan det vara skönt att veta att för någon som har problem med spel så kom-
mer den anhöriga alltid att vara nummer två. Det har inget med personen att göra och inte 
heller med spelaren. Det är själva spelproblemet som står emellan. I längden hjälper det att 
tjata på spelaren men det är inte en ensidig lösning. Den som spelar kommer inte att sluta bara 
på grund av tjatet men det kommer att vara en faktor. Ofta så handlar det om en mycket lång 
tankeprocess där personen med spelproblemet måste komma fram till resultatet själv. Skulle 
det dock vara bekvämare att fortsätta spela, det förkommer inget tjat och man mycket pengar 
kvar, så kommer sannolikt ingen att sluta. Det är också viktigt att inte ge upp, för Pelle vände 
det först när någon tvingade sig fast vid honom.  

Bland omständigheter som stjälpt processen att sluta spela så är en faktor överrepresenterad 
och denna är Jack Vegas maskinen. Alla våra informanter påpekar att om dessa tas bort så 
skulle färre drabbas av spelproblem. Tre utav fyra av dem vi pratat med har haft detta som sitt 
huvudspel och hade kanske aldrig börjat spela om inte automaterna funnits. När nu maskiner-
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na ändå finns så måste de som har problem istället undvika krogar och restauranger om de ska 
undvika att utsättas för frestelsen att spela. 

Det som hjälpt till i processen att sluta spela är inte helt oväntat kärlek till partner och barn. 
Att dessutom uppleva en positiv förändring inom detta område kan till och med göra att man 
slutar att spela.  

En fråga som vi fått intressanta svar på via våra intervjuer är vad som är positivt med att spe-
la. De tre männen säger alla tre att umgänget kring spelet har varit viktigt. John och Amir bör-
jade spela på grund av gemenskapen kring spelen och Pelle talar om hur viktig bekräftelsen 
från de andra spelarna var då han fått en storvinst. Sofia däremot nämner aldrig de andra spe-
larna som en del i hennes spelande. Gemenskapen i spelmiljön verkar inte alls ha något med 
hennes problem att göra medan de är en huvudsaklig anledning till männens problem. 

Frågan om huruvida en som tidigare haft problem med spel kan spela med måtta någon gång i 
sitt liv har också lämnat intressanta svar. Både John och Sofia känner sig ganska säkra på att 
de kommer att kunna köpa lotter och spela lotto, vilket de också gör, att deras spelproblem är 
bundet till de pokermaskiner som en gång fick dem fast i spelandet. Amir tror inte att han 
kommer att kunna spela med måtta någon gång och Pelle anser kategoriskt att om man kan 
det så har man överhuvudtaget aldrig haft problem med spel.  

Vad som gör att vi får så olika svar på denna fråga kan bero på att våra informanter är olika 
speltyper. Vi har tidigare beskrivit Custers olika typer av spelare och vi kan nu se att våra 
informanter passar in i olika grupper. Om vi spekulerar så var Sofia förmodligen en ”Social 
flyktspelare”, hon spelade för att dämpa negativa känslor men då detta inte är ett kroniskt till-
stånd kan förlusterna hållas på rimlig nivå. Amir och John skulle kunna anses vara ”Patolo-
giska spelare”, i och med att de har sett allvarliga negativa konsekvenser av sitt spelande. Pel-
le däremot kanske har varit en ”Professionell spelare”, då han såg spelet som ett arbete och 
inte la ner tid på spel som inte gav några större vinster. Tålamod och beräkning karaktäriserar 
dessa spelare. Han utvecklades kanske sen till en ”Patologisk spelare” och då blev spelet vik-
tigare än vinsterna.  

Metodens påverkan av slutsatserna 

I den tidigare forskningen så har det framkommit att ekonomiska problem varit den främsta 
anledningen till att sluta spela. I vår undersökning så har pengarna spelat en stor roll men ing-
en av informanterna har angivit detta som den huvudsakliga anledningen till att sluta. Detta 
kan ha med vårt metodval att göra. Hade vi valt att göra en kvantitativ undersökning med fär-
diga svarsalternativ så hade vi kanske fått andra resultat. Med en kvantitativ undersökning blir 
informanterna mer styrda då de är tvungna att välja på färdiga svarsalternativ och dessa svars-
alternativ skulle ha varit något som vi valt. I vår undersökning har svaren från informanterna 
blivit spontana och baserade på deras erfarenheter och minnen från spelperioden.  

 I den kanadensiska forskningen kombinerades kvalitativ forskning med kvantitativ och gav 
kanske därför andra svar. I det kanadensiska svarsformuläret kunde informanterna välja fler 
svarsalternativ och då ekonomiska bekymmer drabbar alla som har problem med spel så har 
många kryssat i detta alternativ som en av anledningarna till spelstopp. Våra informanter har 
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dock bara tillfrågats om varför de slutade och har då förmodligen bara nämnt den huvudsakli-
ga anledningen. 

Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att göra om studien med ett större urval, kanske ett tiotal personer, 
för att se om man skulle få samma resultat. Det skulle även vara intressant att göra en kvanti-
tativ studie  med liknande forskningsfrågor och syfte.  

Då våra informanter alla hade slutat spela utan professionell hjälp skulle det vara intressanta 
att forska på dem som har fått hjälp att sluta spela. Eventuellt även att jämföra grupperna med 
varandra. I våra resultat kan man se att anhöriga är mycket viktiga då en person bestämt sig 
för att sluta, det vore intressant att se om det samma gäller för dem som sökt professionell 
hjälp. Kanske har de inte samma tillgång till stöd inom det egna nätverket och använder där-
för behandlaren i samma syfte som våra informanter använt sina anhöriga?  

Enligt våra resultat är det vanligt med blandberoende bland dem som problemspelar, det skul-
le vara intressant att ta reda på hur vanligt det är med dubbel problembild bland de som sökt 
hjälp för spel eller alkoholproblem. Detta skulle kunna ge arbetet inom socialtjänsten värde-
full information om vad man måste tänka på då man möter den här gruppen av människor.  

Det skulle också vara intressant att forska kring spel och genus. I vår undersökning har vi 
kommit fram till att anledningarna till varför man spelar är olika beroende av vilket kön man 
tillhör. Då vårt urval var litet skulle det vara intressant att undersöka om detta stämmer även 
med fler informanter. Är män främst lockade av gemenskapen kring spel medan kvinnor spe-
lar för att förtränga ovälkomna känslor? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

MÄTINSTRUMENT FÖR SPELMISSBRUK (Westfelt, 2003, 37) 

DSM-IV  Diagnostic and statistical manual Mätinstrumentet består av tio frågor. Om per-
sonen svarar ja på minst fem av dessa frågor är den spelberoende.  

Tänker ständigt på spel 

Behöver spela med allt större summor 

Misslyckats flera gånger med att kontrollera, begränsa eller sluta upp med sitt spelande 

Är rastlös eller irriterad när man försöker begränsa eller sluta upp med sitt spelande 

Spelar för att slippa tänka på sina problem 

Efter att ha spelat bort pengar ofta återvänder en annan dag till spelandet för att revanschera 
sig. 

Ljuger för att dölja vidden av sitt spelande 

Har begått brott för att finansiera sitt spelande 

Äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, utbildning- eller karriär-
möjlighet på grund av spelandet. 

Förlita sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en finansiell krissituation som upp-
stått på grund av spelandet. 

SOGS  South Oaks Gambling Screen Används i förkortad version och då är frågorna endast 
fem. Har man svarat ja på tre eller fler frågor så kan man hamna under begreppen problem-
spelare eller spelberoende. 

Har du någon gång under det senaste året spelat för mer pengar än vad du egentligen tänkte? 

Har du någon gång under det senaste året blivit kritiserad på grund av att du spelat? 

Har det någon gång under det senaste året varit häftiga diskussioner hemma om hur du hand-
har pengar? Har diskussionerna någon gång handlat om ditt spelande? 

Har du någon gång under året som gått haft skuldkänslor på grund av dina spelvanor? 

Har du någon gång under det senaste året låtit andra förstå att du har vunnit pengar på spel 
fast du i verkligheten förlorat? (a.a.) 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Hur gammal är du? 

Vilket land kommer du ifrån? 

Vad har du för årsinkomst? 

Är du gift/sambo/skild/ogift? 

Vilken utbildningsnivå har du? 

Om du inte är född i Sverige när kom du hit? 

Hur länge sedan är det sedan du slutade spela? 

Hur märkte du att ditt spelande hade blivit ett problem? 

Var det en särskild händelse som fick dig att sluta? 

Skulle något/någon kunnat förmått dig att sluta tidigare än vad du faktiskt gjorde? 

Har någon/något gjort att du inte kunnat sluta tidigare? 

Har du behövt något substitut när du slutade spela? 

Har du återfallit i spel någon gång sedan du slutat? 

Vad orsakade detta/dessa återfall? 

Berättade du för din omgivning att du hade problem med spel? 

Varför har du inte sökt hjälp för spelproblemet? 

Om du skulle ha sökt hjälp, vart hade du vänt dig? 

Vad var bra med spelandet? 

Tror du att du någon gång kommer att kunna spela med måtta? 

Vad tror du är anledningen till varför man blir problemspelare? (Sjukdom, karaktär, tankefel, 
inlärt) 
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