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Abstract 

 

The aim of this study is to gain an increased knowledge and deeper understanding of 

compulsive gambling and its consequences in today‟s society. Gambling addiction will be 

described and analysed by a selection of experts, therapists and people with an addictive 

gambling background. The basis of the empirical research has been undertaken by a 

qualitative design with interviews consisting of three fundamental themes. The research group 

of eight participants included four gamblers, two therapists and two specialists. The 

knowledge perspective focused on the entire „hermenuetisk‟ circle – before, during and after a 

gambling period. The entry phase into a gambling game showed the reality in which the 

gambler could feel alive and excited. When participating in gambling, addicts are mentally 

active and engaged. Therefore, they often experience a sense of being good at what they are 

doing, which provides them with a purpose. However, the post gambling period sees this 

sense of meaningfulness dissolve into feelings of guilt, anxiety and failure. During the 

rehabilitation gamblers experienced anxiety and a powerful lure to play, but if these feelings 

are conquered they finally feel a sense of release and freedom from gambling. The 

psychological study showed that the power of gambling provided addicts with a short-term 

feeling of strength and belonging, as their gambling experiences created an identity. A social 

study focuses on the gambler‟s own interpretations of their gambling experiences. This 

provides an insight into the gamblers reality that governs the behavioural patterns of an 

addict. According to a cognitive perspective, various emotional events provide gamblers with 

fulfilment during the gambling and then either euphoria from winning or disillusionment from 

losing. 

 

 

Keyword: Gamblers, Problems of gambling, Internet addiction, pathological gambling and 

Internet, compulsive gambling and Internet. 
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Abstract  

Studiens syftet var att få ökad kunskap och förståelsen kring spelberoende  i dagens samhälle 

samt följder därav. Följande övergripande frågeställning var i fokus: Hur beskriver och 

kommenterar ett urval av experter, behandlare samt personer med spelberoendebakgrund sina 

erfarenheter av spelproblematiken idag? Forskningsunderlagets empiriska material har 

bearbetats utifrån en kvalitativ design med intervjuer bestående av tre grundläggande teman 

på åtta deltagare varav fyra brukare, två behandlare och två specialister. Det epistemologiska 

synsättet fokuserades på helheten av karakteriserande tolkning  utifrån en hermenuetisk cirkel 

samt tematisering före, under och efter en spelperiod. Vägen in i spel visade den faktiska 

verkligheten som innebar att få uppleva sig själv som existerande. Att spela innebar att vara 

duktig, aktiv och engagerande men att spela i ett senare skede innebar att meningsfullhet 

förbyttes mot skuldkänslor, ångest och misslyckande. Vägen ut ur spel visade en falsk känsla 

av beständighet, att må dåligt under behandlingstiden, känna ångest och ha spelsug men som 

förbyttes till befrielse efter behandlingen. I existentialistiskt perspektiv visade resultatet att 

makten över spelet innebar kraft och styrka genom att spelaren byggde upp sin identitet på 

optimala upplevelser. Utifrån socalkonstruktivistisk perspektiv speglades omgivande faktorer 

genom spelarens egen tolkning, och upplevelsen var att verkligheten utgjorde den kunskap 

som styrde beteendet. Enligt kognitivt perspektiv var strukturer sammankopplade i en process 

som innebar en positiv förankring men som i ett senare skede innebar lust eller olustkänslor. 

 

 

Nyckelord: Internetmissbruk, Internetberoende, spelmissbruk, spelberoende, Gamblers, 

Problems of gambling, Internet addiction, pathological gambling and Internet, compulsive 

gambling and Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

Förord 

 

 

 

Spel väcker tankar samt ger vissa betänkligheter. Den förändrade inställningen till spel både 

på gott och ont skapar oro inför framtiden. Det mest oroande är kanske den snabba 

utvecklingen av spel och som mer och mer tydliggörs. Genom svårhanterliga förändringar 

beträffande synsätt, inställning till spel och reklam påverkas många människor att spela. 

Resultatet innebär upplevelser som är svårlösta samt ger förnimmelser av maktlöshet. Många 

familjer som lever med en spelare idag drabbas oftast mycket hårt vilket också var en av 

grundorsakerna till att mitt intresse för spelberoende väcktes och som gav material till vidare 

forskning. Tema spelberoende har kommit i fokus och fått fotfäste och jag har känt stor 

respons och uppmuntran från många vänner, bekanta och studiekamrater under hela processen 

som bearbetningen av uppsatsen pågått. Framförallt vill jag rikta ett stort och varmt tack till 

min handledare Sam Larsson som åtog sig uppdraget att hjälpa mig och som tålmodigt stöttat 

mig under mina upp och nedgångar samt bistått med värdefulla kommentarer under året som  

gått. Engagemanget och ämnet kändes stort och var till en början en aning svårgripbart. Viljan 

och skrivlusten fanns men en uppsats måste dock begränsas. Jag vill också rikta ett varmt tack 

till mina söner som uppmuntrat mig samt varit mig behjälplig med layouten av studien. 

 

 

 

Stockholm den 18 april 2007 

 

Ann Svanberg 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Inledning 

Som intresseväckande studieprojekt har jag valt att följa upp dagens spelberoende bland 

brukare i vårt samhälle. Spelberoendet har visat sig vara som störst bland den yngre 

generationen och intresset kring ämnet är sedan en tid grundlagd utifrån mina egna 

värderingar, förförståelse och personlig erfarenhet av hur lätt spelare fastnar i spel och som i 

sämsta fall leder fram till ett spelberoende. Lilja & Larsson (2003:32), Fröberg (2006:12) 

beskriver allmänna diagnostiska kriterier på vissa kännetecken av beroende och man har 

formulerat en nivå på vad som kännetecknar ett beroende det vill säga återkommande 

användning av spel som leder fram till ett beroende. Valet av ämne är en följd av vad som 

framkommit genom massmedia samt forskares (bland annat vad som framgår i intervju med 

specialist enligt nedan) stigande oro över framtiden. Man har också kunnat skönja synbara 

samhällsförändringar som leder fram till spelproblem, bland annat Internetspelets utbredning 

och som visats skapa spelberoende. Faran med Internetmissbruk är att den så lätt går att dölja. 

Livsstilen är självklar de flesta har en dator som kan kopplas upp på nätet. Det hör till 

allmänbildningen att kunna hantera en dator och våra ungdomar kommer redan mycket tidigt 

in i så kallat ”ekorrhjulet” genom att som mycket små lära sig hantera en dator. Därtill 

kommer många andra spel till exempel spelmaskiner in i bilden och spelaren dras med lätthet 

in i farozonen att drabbas och blir spelberoende. Hur ska vi då hantera problemet? Är spel på 

spelmaskiner eller datorn ett framtida hot för hälsa och utveckling? Vad är det som gör att vi 

blir beroende i spel och vad visar forskningen? Sjöstedt & Stenström (2002:64) anser att 

Internet haft en stor inverkan på samhällsstrukturen idag vilket också innebär att den 

fortsättningsvis kommer att påverka människornas levnadsvillkor. 

 

Syftet med studien är att med en kvalitativ intervjustudie explorativt undersöka problematiken 

bakom dagens spelberoende. Informanterna (fyra tidigare spelberoende) är vid 

intervjutillfället färdigbehandlade. Fenomenologisk forsknings specifika fokus innebär 

(DePoy &  Giltin 1999: 173) studier av vardagsupplevelser det vill säga tolkning av temat 

före, under och efter spelperioden. Undersökningen är uppbyggd på informanternas syn på 

tema spelberoende retrospektiv som introspektiv. Enligt DePoy & Giltin (1999:51) 

grundprincip bearbetas alternativa slutsatser med utgång av data för att därefter kunna 

teoretisera och analysera begreppen baserade på (Lilja & Larsson, 2003) återkommande 
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mönster. Tankeprocessen är induktivt d.v.s. inget påstående är på förhand accepterat som  

sanning. Den epistemologiska ståndpunkten (DePoy & Giltin 1999:30) grundas på avgörande 

antaganden att inte skilja världen utanför individen från subjektiva, individuella upplevelser. I 

förståelsen av kontexten utgår jag från helheten och hämtar upp det holistiska epistemologiska 

synsättet; ”att spela” det vill säga från delar till helhet.(DePou 1999:30).  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att få en ökad kunskap och förståelsen kring spelberoende i dagens 

samhälle samt vilka följder som uppstår. 

 

Följande frågeställning är i fokus i detta arbete: 

– Hur beskriver och kommenterar ett urval av experter, behandlare samt personer med 

spelberoendebakgrund sina erfarenheter av spelberoendeproblematiken idag? 

 

1.3 Disposition 

Efter ett kort inledande kapitel med syfte och frågeställning enligt ovan behandlas kapitel 2 

som beskriver bakgrundsbilden av behov och konsekvenser. Därefter vidareutvecklas centrala 

begrepp av spelberoende. Litteratursökningsbeskrivningen handlar om sökhistorik och 

biblioteksökning samt tidigare svensk och internationell forskning. Kapitel 3 innehåller 

teoretiska perspektiv som beskriver forskningsteoretiska utgångspunkter från ett 

existentialistiskt perspektiv och handlar om principer, begrepp, medvetenhet, metaforer som 

språklig utgångspunkt samt ”att söka mening”. Vidare beskrivs ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv och handlar om strukturer, synsätt,  ”jaget”, identitetsbyggande samt känslolivets 

konstruktioner. Slutligen förklaras kognitivt perspektiv i kombination med strukturer, 

depression och känslans process. Kapitel 4 innehåller metodkapitel, forskningsdesign, 

vetenskapsfilosofiska positioner samt behandlar forskningsprocessens förberedelser, urval och 

datainsamling. Därefter kommenteras databearbetning, analys och triangulering. I 

dokumentationen av den kvalitativa forskningen nämns också validitet, reliabilitet och 

generaliserbarheten samt kommentarer på etiska reflektioner och avgränsningar. Kapitel 5 

beskriver presentation av resultat, sammanställning av intervjupersoner, bearbetning och 

kommentarer utifrån tre tematiseringar av spelberoende, behandlare och specialister. I kapitel 

6 redogörs resultatet från en del- och  helhetsanalys av spelares  livssituation och behandlar  

spelproblematiken före, under och efter speltiden. Kapitel 7 innehåller en sammanfattande 

diskussionsdel med reflektioner, slutsatser samt förslag på vidare forskning. 
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2. BAKGRUND 

 

2.1 Centrala begrepp som spel och spelberoende 

Begreppet ”att spela” förekommer i olika former. Oftast rör det sig om spel om pengar eller 

andra belöningar (Chamberlain, 2004) det vill säga insatser på hästar, kasinon, pokerspel, 

lotterier, bingospel etcetera. Spelet innebär att gå till anläggningar och betala  spel och 

inträdesavgifter. Men dessa spel kan också utövas under andra former, exempelvis att vara 

uppkopplad och spela på Internet men likväl så handlar det oftast om spel för att vinna 

pengar. Begreppet ”Internetmissbrukare” behöver inte nödvändigtvis röra sig om förtjänster 

eller vinster i spel. Internet kan även användas som brukarvara men med, mer eller mindre, 

missbruk utifrån andra förutsättningar. Dett kan bland annat innebära behov att behöva nyttja 

Internet i sin profession. Avsikten med uppsatsen är att använda Internetmissbruk som ett 

komplement till helheten och förståelsen av begreppet spelberoende. Sandberg (2001) har 

skrivit en mycket angelägen bok om nätberoende som får oss att stanna upp och reflektera 

över informationssamhällets påverkan. Internetberoende kan även jämföras med olika typer 

av spelberoende i övrigt (Sandberg, 2001). Begreppet ”att vara spelberoende” har kommit i 

fokus och man börjar oroas över dess snabba framfart och utveckling. Att vara spelberoende 

definieras som att; vara uppkopplad på en dator eller att spela på en spelapparat och inte 

kunna slita sig från dessa spel. Enligt Bruns (2005) kommentar kan detta ses som den mörka 

sidan av spel, att tappa gnistan; ”Under helgen kunde jag spela från fredag till söndag. Jag 

försökte sova lite mellan varven, men man sover väldigt dåligt när man spelar. Till slut kände 

jag att jag tappade livslusten” (a.a: 46). Eller enligt Edströms (2002) arbetsmässiga 

konsekvenser; ”En gång gick jag över gatan till pizzerian för att spela maskiner på min lunch. 

När jag kom tillbaka var det låst på jobbet. Arbetet var slut för dagen och jag fick gå hem i 

arbetskläderna” (a.a:43). Svensson (2003) hänvisar till tidigare kartläggning  av folkets 

spelvanor som inte redovisat några större negativa konsekvenser. Kartläggningen förtydligar 

att dom största riskfaktorn handlade om personer med invandrarbakgrund. Dagens studier 

tyder dock på andra orsaksgrunder. Bland annat förekommer betydligt ökade risker bland 

ungdomarna och kan ses som en följd av utvecklingens framfart. Internationella jämförelser 

bekräftar också att våra problem är jämförbara med andra länders spelproblem (a.a:79-81). 

Enligt Rönnberg (2000:49-92) jämförs patologiskt spelande som en kronisk åkomma då 

individen periodvis har behov av att spela eller mer eller mindre fria från störningen. Under 

de senaste åren har man införskaffat  en beskrivning på symtom för att kunna kartlägga 
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personers upplevelser av återkommande mönster eller problem. Studierna baseras på resultat 

enligt South Oaks Gambling Screen (SOGS-R) på personer med spelproblem och hur 

nuvarande problemspelare eller troliga patoligiska spelare har levt upp till dessa kriterier. 

Testet utgår från skalan 0-20 poäng. Som jämförelsematerial enligt SOGS-R  modellen har 

man också börjat med en så kallad Fishers DSM-IV- modellen men som fortfarande anses 

behöva valideras och förbättras för att kunna användas i återkommande valida mätningar av 

spelproblem (Rönnberg, 2000:49-92). DSM-IV modellen på spelberoende kännetecknas 

enligt Nilsson (2002:133) av;   

 

 att ständigt tankemässigt vara fokuserad på spel  

 att behöva spela mer för att uppnå önskade effekter av spänningsmoment 

 att misslyckas med att kunna  kontrollera sitt spelande 

 att ha svårt att kunna begränsa spelet eller att sluta spela 

 att uppleva rastlöshet eller känna sig  irriterad vid oönskade effekter i spel  

 att spela för att slippa tänka på problem  

 att ha behov av att revanschera sig efter förluster 

 att ständigt ljuga om sitt spelande 

 att begå brott för att finansiera sitt spelande 

 att äventyrar sina personliga relationer  

 att förlita sig på att andra kan ordna fram pengar   (a.a) 

 

Begreppet ”beroende” är problematiskt. Beträffande alkoholberoende eller narkotikaberoende 

föredrar Bergmark (2002:58) beteckningen ”alkoholproblem”. Inom mitt område skulle man 

här kunna tala om ”spelproblem”. Goldberg (2000:309) ställer sig däremot kritisk till 

beroendebegreppet och använder ”rekreationskonsumtion” respektive ”problematisk 

konsumtion”. Enligt min forskning skulle detta kunna översättas med ”rekreationsspelande” 

respektive ”problematiskt spelanvändande”. Trots förekommande diskussioner ansluter jag 

mig till DSM-IV definitionen eftersom det är en vedertagen definition som finns beskriven i 

litteraturen kring begreppet spelberoende. ”Att spela” kan också bero på att (Nilsson, 2002 

67-70) spelaren mår psykiskt dåligt då spelet blir en genväg för att må bra. Detta innebär 

dock; att den fysiska hälsan påverkas negativt och att spelberoendet förändras över tid.  

Dessutom innebär det att bli involverad i efterföljande effekter som; relationsproblem, 

arbetsrelaterande problem, ekonomiska problem och kriminalitet (a.a.). Edström (2002:91) ser 

missbruket som ett dolt och snabbt växande problem. Problemet leder också fram till 

anhörigproblem, behov av behandling samt behov av skydd mot återfall. Edström anser att det 

saknas  etiska normer och ansvariga utgivare på  Internet som enligt många andra medier 

innebär att kunna stoppa förtal eller andra lagbrott. Avsaknad av regler har inneburit 

förekomst av oseriösa aktörer på Internet. Spelet kan också vara farligt eftersom det så lätt 

leder till ett beroende. ”Det är farligt - speldjävulen frestar även i cyberrymden” och Edström 
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hänvisar till psykologen Owe Sandbergs uttalande (a.a: 91) att Internetmissbruk kommer att 

bli vårt nästa folkhälsoproblem och han liknar problemet med en ”tickande bomb”. Vidare har 

påpekats att man uppmärksammat spelberoende i såväl media som regering och riksdag.  I 

och med att den nya socialtjänstlagen (2002) innebar det lättnader att få hjälp med problemet. 

Det har även skett vissa attitydförändringar hos spelarna själva som gör att spelet kan bli en 

tvångsmässig handling. De mest sårbara spelarna kan vara låginkomsttagare, arbetslösa 

ungdomar eller personer som inte har en stabil tillvaro i samhället. Spelaren sitter fast i sitt 

spel och har svårt att inse när det är ”time out” eller dags att sluta. Det är alltid arrangören 

som vinner i det långa loppet och upplevelse av spel uppfattas ofta som spännande och 

lustfyllt (Edström, 2002). I Nilssons (2002) bok ges svar på frågor som han ställts inför på 

föreläsningar samt via råd från en stödlinje som spelinstitutet bemannat under årens lopp 

(Nilsson, 2002). Enligt  Edström (2002:85); Custer & Milt (1985:22); Nilsson (2002:16); 

Wessberg (2005) har spel funnits sedan urminnes tider. Edström hänvisar till dokument från 

riksarkivet som visar att svernska statliga lotterier härrör från 1699-talet (Edström, 2002). 

Enligt avsikten med min studie lägger jag mer fokus på dagens samhällsproblem men gör en 

viss tillbakablick i Custer & Milts (1985) olika spelkategorier samt i Rönnbergs skrift (1993). 

Enligt Fröbergs (2006:13) senaste rapport har Sverige en reglerad spelmarknad som hänsyftar 

till att endast vissa aktörer får anordna och bedriva spel om pengar exempelvis; ”staten, 

hästsporten, folkrörelser samt andra ideella och allmännyttiga ändamål” (Fröberg, 2006:13).  

  

2.2 Litteratursökning 

Enligt min översikt av vad som har skrivits i ämnet har jag utgått från vissa teman som utgörs 

av mitt ämnesval och dessa är: Internetberoende, Internetmissbruk, spelberoende, 

spelmissbruk, gamblers, pathological gambling, compulsive gambling, problems of gambling. 

 

2.2.1 Sökhistorik – ett axplock av vad som finns att tillgå  

Som fördjupning till studien har jag använt mig av kedjesökning och sökte via nätet fram 

vissa  organisationer däribland: www.fair-play.se som arbetar för rent spel i TV- och 

datorspel det vill säga ”fritt från spelberoende”, www.slutspelat.nu syftar till att ta fram 

effektiva behandlingsmetoder, www.spelberoende.se tillhandahåller bland annat skatteverkets 

pressmeddelanden, beslut och motioner om spel och lotterifrågor, www.regeringen.se är en 

studie som handlar om spel och spelberoende, www.snsus.org är en tämligen nystartad (2000) 

nordisk stiftelse där Sverige, Norge och Danmark ingår och som upprätthåller upplysningar 

om spelberoende, www.medieradet.se har som syfte att öka medvetenhet och uppmuntra till 

http://www.fair-play.se/
http://www.slutspelat.nu/
http://www.spelberoende.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.snsus.org/
http://www.medieradet.se/
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dialog mellan barn och vuxna för att kunna använda Internet på ett ansvarsfullt sätt, 

www.utblickfolkhalsa.nu meddelar att professor emeritus Sten Rönnberg är pionjär på att 

minska spelberoendeproblemen och tillhandahåller kurser i kognitiv beteendeterapi samt 

www.slutaspela.nu/manual är en självhjälpsmanual till kontakter på personal inom 

spelproblem samt rekommenderar  några svenska och internationella internetsidor. 

 

Via massmedia det vill säga TV-rapports nyhetssändning den 12/3-07 klockan 19.30, baserad 

på ”Östgöta Correspondentens” artikel samma dag, meddelades att spelberoende kan bero på 

genetiska orsaker. I artikel www.sr.se påpekas att forskare i Linköping tror sig kunna hitta 

orsaker till varför vissa människor lider av spelberoende. Sedan ett antal år har det forskats 

kring biologiska orsaker. Av 110 000 så kallat problemspelare har ungefär hälften tappat 

kontrollen samt framkallat ett spelberoende. I www.magentanews.com och www.corren.se 

framgår att Conny Nordin, professor i psykiatri vid hälsouniversitet samt ledare för  

forskningsprojektet, misstänker att omsättningen av sömnhormonet ”Melatonin” är stört på 

spelberoende. I www.expressen.se meddelar Conny Nordin att amerikanska forskare 

presenterat banbrytande resultat enligt senaste numret av tidskriften ”American Journal of 

psychiatry”. Studierna visar att medicinen”Nalmefene” tar bort suget. Nalfemene tillåts inte i 

Sverige men det finns andra sorter med likartad effekt (se ”nyheter om spel”, 2007 i bilaga 1). 

 

 www.natchocken.com har under 15 år haft närkontakt med missbruksfrågor och leg psykolog 

/leg psykoterapeut Owe Sandberg ingår som sakkunnig i projektgruppen (se Sandbergs 

kriterier för nätberoende bilaga 2). Genom personlig kontakt fick jag rådet att vända mig till 

riksdagsledamot Barbro Westerholm som tidigare intresserat sig för spelfrågor och som i sin 

tur hänvisade mig till Statens folkhälsoinstitut www.fhi.se. Institutet är ett nationellt 

kunskapscentrum för folkhälsa och följer nationell folkhälsopolitik samt utövar även tillsyn 

inom alkohol, narkotika och tobaksområden. Via telefonkontakt med utredare/projektledare 

Anders Stymne på statens folkhälsoinstitut har jag fått ta del av tre utredningsarbeten var av 

det första handlar om  hälsoeffekter av tv- och datorspelande. Arbetet är en systematisk 

genomgång och vetenskapliga studier på hälsoeffekter av Lager & Bremberg (2005). Det 

andra utredningsarbetet handlar om Internetberoende och ses som ett nytt folkhälsoproblem 

av Edin (2004). Forskningen är ett examensarbete i beteendevetenskapliga programmet med 

inriktning mot IT-miljöer. Det tredje arbetet handlar om spelfriheten det vill säga; att bli och 

förbli spelfri med hjälp av manualbaserad kognitiv beteendeterapi som gruppbehandling och 

är skriven av Ortiz (2004) från Stockholms beroendecenter. 

http://www.utblickfolkhalsa.nu/
http://www.slutaspela.nu/manual
http://www.natchocken.com/
http://www.fhi.se/
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2.2.2 Bibliotekssökning 

Via socialhögskolan och CAN‟s bibliotek har jag varit inne på ”Libris” webbsök  på sökord 

”Internetmissbruk” som gav 5 träffar, ”spelberoende” gav 28 träffar, ”Internetberoende” gav 2 

träffar, ”spelmissbruk gav 16 träffar, ”gamblers” gav 36 träffar samt ”problems of gambling 

gav 8 träffar. Stockholms universitetskatalog ”substansen” gav 8 träffar på sökordet 

”spelberoende”. I EBSCOs ”databas”: Academic Search Elite på sökord ”SU Internet 

addiction” gavs 16 träffar och på sökord ”pathological gambling And Internet” gavs 3 träffar. 

I CSA search history valde jag DE = ”pathological gambling” and DE = ”Internet” och fick 

14 träffar, KW = compulsive gambling and KW = Internet gav 2 träffar, compulsive gambling 

and Internet gav 41 träffar samt enbart compulsive gambling gav 408 träffar.  

 

2.3 Tidigare forskning  

Binde och Lalanders (2005) artiklar om: ”Spel i ett antropologiskt perspektiv” respektive 

”Jack Vegasmiljöer i ett socialt perspektiv” används som fördjupningsmaterial för att följa 

upp spelberoende ur olika perspektiv. En annan intressant artikel handlar om: ”Spelberoende 

– när belöningssystemet kidnappas” av Brené och Olsson (2005) då man genom forskningen 

förklarar hjärnans belöningssystem som innebär att få dopaminkickar när vi gör intressanta 

saker. Forskningen visade att belöningssystemet ger lustkänslor som kan kidnappas när vi blir 

beroende av onyttiga saker. Rönnberg (2005) Skisserar strategier av: ”Vad kan vi göra åt 

problemet spelberoende?” Ortiz (2005) förklarar: ”Kognitiv beteendeterapi för spelberoende 

utifrån en biopsykosocial förklaringsmodell”. Fröberg & Tengström (2005) jämför ungdomars 

och vuxnas spelande ur: ”Ungdomar och spelberoende.” Wessberg (2005) menar att spel finns 

i alla kulturer och tillhör människans natur ur: ”Några tankar om spel, spelhistoria och moral”. 

 

2.3.1 Vad innebär det att vara spelberoende?  

Att vara spelberoende består i att må psykiskt dåligt ( Nilsson, 2002). Spelaren upplever en 

gnagande oro över sitt spel, vilket resulterar i att omsluta sig med lögner och ursäkter inför sig 

själv och andra. Spelet blir också genvägen för att må bra och leder i förlängningen till att 

regelbundna vanor som; sömn, mat och motion byts ut mot olika stressmoment. Hälsomässigt 

leder detta till sömnsvårigheter, dålig mage, högt blodtryck och koncentrationssvårigheter 

(a.a:68). Enligt tidigare rapporter av vetenskapliga forskningar (Jonsson m.fl. 2003) framgår 

att spelaren oftare än andra har felaktiga föreställningar om vinstchanser samt tror sig själva 

kunna påverka vinstutgången. Enligt rapporten ur forskningsurvalet av 578 individer visas en 

stegrad tendens att spela vid positiva känslotillstånd. För många spelare har uppväxten varit 
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instabil och otrygg. En högre andel i spelproblemgruppen rapporterade även depressiva 

reaktioner. Beträffande faktiskt hjälpsökande beteende framgår att endast en liten andel i 

spelproblemsgruppen försökt minska sitt spelande (a.a: 9-11). Enligt andra forskningar bl.a. 

Rönnberg m. fl. (1999) har flertalet svenskar någon gång i sitt liv spelat på lotterier eller 

förströelsespel. Utifrån de lagliga formerna av spel är den aktuella prevalensen av 

spelproblem högst bland dem som spelat på restaurangkasinon, tips, hästar, automatspel eller 

bingo. Av personer (a.a:7) mellan 15-74 år klassades ca 2,3% – 3,1% som problemspelare 

någon gång under sitt liv, 0,95% – 1,45% som sannolika patologiska spelare, 1,1% – 1,7% 

som akuta problemspelare och 0,4% – 0,8 som troliga patologiska spelare (Rönnberg, 

1999:7). 

 

 Custer & Milt (1985) delar upp spelberoendet i tre faser; vinnarfasen, förlorarfasen och 

desperationsfasen och för att ta sig ur dessa problem krävs aktiva stödinsatser från behandlare 

(a.a, 1985). Spelberoende och patologiskt spelande (Fröberg, 2006) innebär att personer 

uppfyller diagnostiska kriterier enligt en klinisk diagnos som innebär; upptagenhet, tolerans, 

kontrollförlust, abstinenssymtom, flykt till spel, jaga förluster, lögner, kriminalitet, sociala 

konsekvenser och ekonomiskt beroende. I Världshälsoorganisationens (WHO) diagnossystem 

ICD-10 lyder definitionen av spelberoende enligt följande citat: 

 

 Spelandet har lett till negativa konsekvenser. Under minst ett år har personen haft 

två eller fler episoder av spelande som lett till ekonomisk förlust, personliga 

bekymmer och att det vardagliga livet har påverkas. 

 Kontrollförlust. Personen själv har en intensiv önskan om att spela som är svårt att 

kontrollera och kan inte sluta spela trots viljeansträngning. 

 Upptagenhet. Personen i fråga är upptagen är upptagen med tankar eller 

föreställningar om att spela eller omständigheter kring spelandet (Fröberg, 2006). 

 

Rask (2001) har tagit upp spelberoendes konsekvenser vilket innebar att han slutligen valde 

”den smala vägen”, brottets väg det vill säga att spela med friheten som insats och blev 

rånare. Helling (2003) ser spelet som ett ”kärleksförhållande” och har i sin rapport följt upp 

spelmissbruk bland ungdomar. I och med att nya spelformer utvecklas blir de negativa sidorna 

alltmer påtagliga. Sjöstedt & Stenströms – rapport (2002) är en analysansats som handlar om 

”vilseledning på Internet”. I studien diskuteras på vilket sätt Internet skulle kunna utnyttjas 

som en medveten vilseledning med så allvarliga konsekvenser att demokratin och nationella 

säkerheten hotas. Enligt Lalander (2004) handlar ”den statliga spelapparaten” om ekonomisk 
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succé och social realitet eller varför inte moralisk panik (egen översättning). Skuld och ansvar 

psykologiseras, biologiseras och patologiseras samt kräver en snar lösning (a.a.).  

 

2.3.2 Vad visar det  svenska forskningsfältet? 

Enligt Andrén & Jonsson (2003:35) anses uppväxtförhållandena innebära en riskfaktor för att 

utveckla spelproblem medan tidigare internationell forskning av Custer & Milts (1985) 

beskrivning säger att spelberoende oftast kom från en trygg medelklassbakgrund. Rönnbergs 

(1993) studie  är en översikt med tonvikt på spelberoendets konsekvenser medan statens 

folkhälsoinstitut sedan 1999 följt utvecklingen av spelberoende och dess skadeeffekter av ett 

överdrivet spelande. Det har visat sig att en större andel ungdomar, trots att det förekommer 

mindre andel spel om pengar bland ungdomar än hos vuxna, ändå fått en större andel 

spelrelaterade problem. Enligt Rönnberg m. fl. (2000) framgår att det funnits ett ökat spel och 

acceptans i alla delar av samhället. Det har även skett en ökad medvetenhet och oro för 

spelberoendekomplexet av sociala och psykologiska skador som spelet fört med sig samt en 

undran över vilken roll antispelrörelsen kommer att få. Jonsson m. fl. (2003) har följt upp vad 

som kännetecknar och särskiljer personer med spelproblem. Författarna har kommit fram till  

att personer med spelproblem oftast har föreställningar om vinstchanser och anser sig själva 

kunna påverka spelresultatet. Forskarnas analys pekar på ett ökat kunskapsbehov och vad som 

bör åtgärdas. Nordell (2005) har gjort en manual för utbildning och stöd till anhöriga och 

statens folkhälsoinstitut har på uppdrag av regeringen (2001) utarbetat ett förslag till 

handlingsprogram för att motverka spelberoende i Sverige. Under år 2006 har även ett 

utvecklingsarbete påbörjats på Maria Ungdom i Stockholm. Det har också gjorts en 

kunskapssammanställning som bygger på artiklar som är publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter och rapporter. Den senast tillkomna är: ”Spel om pengar bland unga” och är 

sammanställd av Fröberg (2006) vid Statens folkhälsoinstitut.  

 

2.4 En kunskapsöversikt om internationell forskning 

Custer & Milts (1985) bok handlar om förlusten av lyckan  hos speberoende och vilken hjälp 

som finns att tillgå för en spelare och dess familj. Författarna ansågs vara pionjärer inom 

forskning av spelproblem. På den tiden var över åttio miljoner Amerikaner engagerade i 

förströelsespel och uppskattningsvis var det tre miljoner som inte bara var förströelsespelare 

utan som med obarmhärtigt tvång var kapabla att förstöra familjelivet. Boken presenterar 

viktig hjälp för spelare och deras familjer och ger beskrivning på sjukdomsfaktorer och olika 

behandlingsformer. Boken definierar också orosmoment, orsaker, möjliga problem  med att 
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spela, gör upp en plan på sjukdomsfaktorer och effekter och hur dessa skall minimeras samt 

hur man avhjälper orosmomenten. Custer & Milts (1985:22-36) beskrivning enligt nedan 

visar olika typer av spelare som man träffat på  under åren som forskare  (a.a.):          

 

     Professionella spelare; ser spelet som ett arbete och inte ett nöje samt spelarna betecknas som  

        kalla och tålmodiga. 

 Antisociala spelare; är kriminella spelare och spelar som regel illegalt för att uppnå syftet. 

 Tillfälliga sociala spelare; de flesta tillhör denna grupp och spelar när tillfälle ges, men kan lika  

 gärna avstå från att spela. 

 Seriösa sociala spelare; spelar regelbundet och är intresserade, läser och följer med i spel men  

        håller spelutgifterna inom rimliga gränser och tillåter inte att spelet inkräktar på andra aktiviteter. 

 Sociala flyktspelare; spelar periodvis för att dämpa ångest, oro och rastlöshet och kan spela. 

        oklokt men på grund av att de negativa känslorna endast kommer periodvis innebär det att förlusten 

        i spel kan hållas på en rimlig nivå. 

 Patologiska spelare; spelar okontrollerat och har allvarliga konsekvenser av sitt spelande. 

 

Griffiths (1995) har sedan mer än tio år tillbaka gjort en omfattade forskning om varför vissa 

tonåringar fastnar i spel, hur dom spelar och vad som går att göra åt beroendet eller 

problemet. Griffiths tillhandahåller en världsomfattande översikt över tonåringars spelvanor. 

Man har genom individuella fallstudier följt upp olika typer av behandlingsformer som finns 

att tillgå. Han har även gjort undersökningar om spelindustrin och hur den påverkar unga 

personer till spel.  Boken varnar och kritiserar i huvudfrågan vilka som bär ansvaret. Intresset 

av spel kan bero på personligheten att vara ung eller av framkallat beroendeskap på grund av 

spelmaskiner. Griffiths uppmanar alla som är involverade med unga människor att läsa boken, 

speciellt socialarbetare, lärare, ungdomsledare, personer som arbetar med skyddstillsyn samt 

psykologer. I Griffiths (2003) senare tillkomna artikel  görs en översyn på huvudfaktorer, som 

berör arbetsgivare och chefer, av de mest allvarliga former av Internetberoende och varför de 

förekommer på arbetsplatser. Det har också framkommit att arbetsplatser haft olika 

missbruksproblem som sex på nätet, kontaktannonsmissbruk, spelmissbruk, kriminella 

Internetmissbruk. Andra specifika typer förekommer också men i mindre skala t. ex. 

pornografi med sexuell anknytning samt kriminalitet genom spel på nätet.  

 

Bellringer (1999) teoretiserar spelproblem och har arbetat med spelproblem i nästan tjugo år. 

Han lägger betoning på det mänskliga i att ta risker och de senaste åren har spelet utvecklats 

till en ström av fritidsaktiviteter. För somliga är spel njutbart, spännande och underhållande 

För andra en mer sporadisk social aktivitet men för en ökande minoritet har spel visats bli ett 

destruktivt beroende. Författaren medger att spel har en legaliserad plats i vårt samhälle och  

har utforskat vilken motivation och dragningskraft spelet har. Han har följt utvecklingen på 

effekter av spel samt hur överföring genom umgänget påverkas och leder till ett begynnande 
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spelproblem det vill säga att fastna i spel. Resultatet visar att unga spelare oftast påverkas av 

sin roll i familjens miljö och skillnaden mellan unga spelare och äldre yrkesspelare får härmed 

en ingående uppmärksamhet. Genom att bryta spärren till ett spelproblem går det bara nedåt 

och spelaren känner oftast djup förnedring med effekter på familj och eget liv. I granskningen 

diskuterar man fram ett antal olika strategier på behandlingsformer för återhämtning.   

 

Blaszczynskis (1998) bok handlar om hur man kommer ur sitt spelproblem. Boken är tänkt 

som självhjälpsmanual samt beskriver Blaszczynskis pionjärskap i kognitiv beteendeteknik 

och metoden har nu blivit allmänt vedertagen över hela världen. För dessa till vilka spelet inte 

bara är ett orosmoment utan ett tvångsbefrämjande medel med skadlig påverkan av varje 

aspekt i livet, deras familjer och vänner samt för personal som arbetar i medicinsk profession 

anses denna guide vara oumbärlig. Kognitiv beteendeterapi behandlar personlighetsstörningar 

eller känslomässiga förvirringstillstånd genom att ändra negativa tankemönstrer. Terapin är en 

nyckelmetod och hjälp mot depression, ängslan, panik, spelmissbruk samt vissa ätstörningar.  

  

I Hall & Parsons (2001) forskning om Internetberoende har man tittat på resultaten genom att 

använda kognitiv terapibehandling. Artikeln visar att Internetmissbruk ger Internetberoende 

och betecknas som ett nytt orosmoment som kräver informativt kontakt med beroendeklinik 

för att få psykiatrisk konsultation. Artikeln presenterar ett arbetsschema för Internetberoende. 

Genom översyn av beroendet använder man sig av en demografisk sammanställningsprofil på 

beroendet. Detta granskas, bedöms och olika kriterier på behandlingsformer ges som 

behandlingsmodell. Som verksamhetsområde utgår forskarna från kognitiv terapi enligt Beck 

m. fl. (1993). Beck presenterar en utvecklings – och behandlingsmodell och utgår från 

grundläggande teorier om kognitionens betydelse för våra emotioner och som innebär att göra 

personens problem vägledande för behandlingen. 

 

Beards (2002) artikel om Internetberoende ger aktuell status och gängse gångbara förklaringar 

för anställda med Internetmissbruk. I artikeln framgår att Internets nya teknologi har influerat 

hela världen visserligen helt förutsättningslöst till nytta för användare. Men emellertid på en 

och samma gång har influensen fått en negativ förgrening. Vissa människor blir distraherade 

av att använda Internet och har inte förmågan att kontrollera sig själva vid användning av 

denna teknologi. Som förklaringsmodell kan Internetberoendet ses som en okontrollerbar 

skada. Som varningsklocka är att anställda som har svårt att kontrollera sin användning av 

Internet bli sedda. Förslaget är att cheferna hjälper sina anställda att ta sig ur problemen.  
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I Ladouceur, Sylvain, Boutin & Doucets (2003) artikeln om behandlingsformer av patologiskt 

spelande har författarna presenterat spel under ett antal år samt gjort en översyn av 

tillämpbara behandlingsmetoder på patologiska spelare under de sista två decennierna. 

Forskarna har granskat den kognitiva trappan som spelarna befunnit sig på utifrån den 

terapeutiska behandlingsmodellen för att kunna avsluta behovet av att spela. Spel är en viktig 

del i alla kulturer och klassamhällen. Numera anses spel vara en kommande fritidsaktivitet. 

Över två tredjedelar av vuxna är normalt engagerade i någon form av spel. För de flesta är 

spel en avkoppling utan negativa konsekvenser medan somliga utvecklar ett överdrivet behov 

av spel. För knappt två decennier sedan var Nord Amerika ett glittrande Mecka i 

Nevadaområdet som förstärktes med bländade Las Vegasljus. De gamla grekerna som var 

medlemmar av adeln och med en aktiv civilisation har alltid spelat om pengar. Faktum är att 

de första fallen av överdrivet spelande är hittade redan bland forntida Greker.  

 

I Youngs (2004) skrift ”Internetberoende och det nya kliniska fenomenets konsekvenser 

därav”  framgår att den nya forskningen identifierat användare av ”hackers” och “chatting” 

och andra spel på Internet för att se hur ungdomars liv mer och mer gestaltats genom för 

mycket användning av Internet. Tidigare forskning har visat att nyttjande av droger, alkohol, 

patologiskt spelande och missbruk av videospel ger vanebildningar eller beroendeskap. Den 

nya formen av Internetmissbruk ger emellertid en förståelsegrund till möjligheten att bli 

beroende eftersom Internet genomsyrar våra liv i hem, skola och arbete. Artikeln visar mer 

ingående hur vi påverkas i äktenskapet, akademiskt och av arbetsrelaterande problem.  

 

I Katiala-Heino, Lintonen & Rimpeläs (2004) forskning beträffande Intenetberoende hos 

tonårsungdomar mellan 12-18 år har utforskats vilka problem som kan uppstå av för mycket 

Internetanvändning. Forskningen visade också psykosociala problem genom överdriven 

användning av Internet. Gruppstudier är sällsynta speciellt hos tonåringar som befinner sig i 

sårbara grupper och som står mitt i sin personliga utveckling. Gängse utseende av 

forskningsmaterialet visar antydan på skador av att använda Internet. Studien är anpassad till 

samplet 12-18 år. Kriteriet passade in och kunde jämföras med kriteriet patologiska spelare. 

Motsvarande fyra av sju i kriterier visade på Internetmissbruk. Åttiofem procent använde 

Internet. Några tonåringar indikerade möjliga skador vid kontakt med Internet och jämfördes 

med beroendeframkallande problem. Problemen sågs inte lika vanliga här utan uppfattades 

mer som en ökning av problem genom ökad användning av Internet. 
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I Chamberlains (2004) artikel om förståelsen för diagnosen tvångsmässigt spelande framgår 

att spelet är den vanligaste och äldsta formen av underhållning i ett mänskligt beteende. 

Spelets risker har funnits överallt i den mänskliga civilisationen och även i alla kulturer. 

Spelet påverkar våra önskningar att förutspå framtiden genom att kunna kontrollera våra liv. 

Den Amerikanska revolutionen var till en del finansierad genom lotteriintäkter. Önskningar 

att vinna välgång, anseende och frihet genom att ta chanser var att styra och befästa mänskliga 

villkor. Den vanligaste definitionen ”att spela” rör sig om att spela om pengar eller andra 

belöningar. Vilken aktivitet som helst som har en osäker utkomst eller ett involverat 

risktagande av någonting värdefullt med tanke på att kunna rasera någons välgång, status eller 

säkerhet kan  beskrivas som chansartat. Målet med alla former av spel är att vinna mer än du 

kan förlora. The National Council on Problem Gambling‟s (NCPG) definition på spelproblem 

lyder;” Gambling behaviour that causes disruptions in any major area of a persons life”. Det 

vill säga spelbeteende som skapar splittring i varje större del av en människas liv. Camberlain 

vill visa en bredare definition av vad problemet ”att spela” innebär och hur folks liv, inte bara 

genom svåra personliga problem utan också av att bli förkrossade  när dom tappar kontrollen. 

 

2.5 Sammanfattning av forskningsläget 

Sammanfattningsvis redovisar både svensk och internationell forskning en klar ökning  av 

folks spelvanor och oron stiger pga. utvecklingens framfart. Internationella jämförelser 

bekräftar att våra spelproblem är jämförbara med andra länders spelproblem. Som negativa 

konsekvenser innebär patologiskt spelande en kronisk åkomma då individen periodvis har 

behov av att spela. Man har kartlagt personers upplevelser av återkommande mönster eller 

problem som en okontrollerbar skada. Som andra problem kan vara att spelaren mår psykiskt 

dåligt vilket innebär att spelet blir genvägen till att må bra och att få uppleva meningsfullhet. 

Enligt senaste forskningen anser man att Internetmissbruk är ett dolt växande problem som 

kan leda till vårt nästa hälsoproblem, speciellt bland ungdomar. Synsätt och attityder på spel 

har förändrats över tid och betecknas som ett nytt orosmoment över uppkomna effekter av;  

relationsproblem, arbetsrelaterande problem samt ekonomiska problem som även kan leda till 

kriminalitet. Målet för spelaren är att vinna mer än vad som gått förlorat. I forskningen har 

gruppstudier gjorts på ungdomar med psykosociala problem och med överdrivet spelande.  

Enligt senare forskning har man lagt mer fokus på alternativa kognitiva terapibehandlingar. 

Som slutsats kan sägas att spel ses som ett tvångsfrämjande medel med skadlig påverkan och 

att kognitiv beteendeterapi följs för att ändra negativa tankemönster och få bort känslomässiga 

förvirringstillstånd. Handlingspogram och forskning behövs för att motverka spelberoende.    
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV   

 

3.1 Forskningsteoretiska utgångspunkter  

För att besvara frågeställningen har jag utgått från urvalet experter, behandlare samt personer 

med spelberoendebakgrund. Personernas deltagande innebar att redogöra om personliga 

erfarenheter av dagens spelberoendeproblem det vill säga vägen in i spel, att spela och vägen 

ut ur spel.  För att följa upp och analysera dynamiken bakom dessa beteenden i forskningen 

kombinerades flera teoretiska  analysverktyg utifrån flera infallsvinklar både av psykologiska 

samt mer strukturella upplevelser. Tamm  (1994: 81) anser att människan betraktas som ofri 

och bunden av sina egna drifter (detet) samtidigt som hon också är bunden av samhällets 

normsystem, det kollektiva överjaget (Tamm, 1994:81). Enligt Armgard (1999:79) har vi 

behov av utopier. Känslan av ett idealtillstånd eller idealjag (Egidius, 2002:233) innebär en 

bild eller föreställning som ingår i personligheten och utgör en sorts kraft eller påverkan av 

jaget, den man vill vara. Armgard menar att människan har behov av utveckling, växt och 

förändring och behovet av mål leder oftast fram till utopier för att kunna förverkligas som 

människa (a.a., 1999:79). Behovet av mål för en spelare innebär förändring genom spel för att 

uppnå det ideala jaget. 

 

3.2 Existentialistiskt perspektiv  

Gemensamt för existentialistiska riktningar innebär enligt Egidius (2002:139); frågan om 

mening i den enskilda människans liv, ställningstagandet, valet av uppgifter, förhållningssätt 

och uppfattningar.  Existentialistisk psykologi bygger på filosofin där de smärtsamma och 

svåra aspekterna av den mänskliga existensen framtonas. Riktningen utgörs också av dödens 

ofrånkomlighet, nödvändigheten att välja, den hotande meningslösheten samt individens 

yttersta ensamhet (Egidius 2002:139). Stevens (1998:162-168) existentiella frågor utgår från 

subjektiv erfarenhet och medvetna upplevelser, upplevelser som hela vårt vara bygger på. 

Detta innebär att spelaren vill få flyt i tillvaron, det vill säga tiden för att skapa något 

oförutsägbart nytt (tid som inte går vrida tillbaka). Tidsperspektivet visar ett kontinuerligt 

skapande av något nytt och Stevens pekar på Mays  förkunnande: ”Vad människan försöker 

bli styrs av vad han/hon kommer ihåg av det som varit”. Men i valet av  upplevelser gäller 

ändå för spelaren att själv styra sitt liv. Valet ”att spela” innebär att slutligen ställas till svars 

för vad som gjorts samt tvingas förklara varför han eller hon gjorde detta. Spelaren kan då 

styras av sin autonomi och försöker försvara sig genom att flytta över sitt försvar på något 
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annat (eftersom spelet är viktigt). Detta innebär att det inte finns någon väg ut för att vi äger 

det vi gör. En spelare har också behov av meningsfullhet, det vill säga kärleken till spel, och 

försöker kringgå sin ångest genom att anamma en falsk känsla av beständighet. Människan 

ses som dynamisk och utgår från sina subjektiva upplevelser samt anser sig ha rätt att välja 

tankemönster och handlingar. Stevens menar att vi strävar efter mål och mening med våra liv 

men är ändå medvetna om vår dödlighet (Stevens,1998:162-168) och innebär (se nedan):   

 

 Att vara människa är att uppleva sig själv som existerande i världen – det vill säga 

subjektiva upplevelser utifrån en viss synvinkel. 

 Att vara människa innebär att vara en aktiv och intentionell agent, att engagera sig.  

 Att vara människa är detsamma som att besitta en reflexiv medvetenhet som styr vår 

inre upplevelsevärld – att vara medveten om våra tankar, känslor och vilka vi är. 

 

3.2.1 Humanistiska principer och existentiella begrepp   

Paynes (2002:239-240) samband mellan humanism och demokrati genomsyras av dess tilltro 

på människans förmåga att umgås med varandra. Enligt existentialistisk filosofi handlar det 

om existens, att leva och att ha kontroll samt kunna påverka sin livsform. Detta kan för en 

spelare ses både som subjekt och objekt det vill säga att kunna påverka och låta sig påverkas 

av sin omgivning exempel när spelaren påverkar sitt liv med antagna roller. Citat enligt 

Payne: ”Här kan vi återigen se den vikt man lägger på humanismens tanke om människans 

delaktighet i sin egen utveckling, samtidigt som man erkänner behovet av kontroll över de 

destruktiva tendenser som finns inneboende i existerande sociala relationer”. Människors 

önskan att hitta en subjektiv mening får inte innebära att personen uppfattas som problemet 

gjort honom/henne till  (a.a.). Payne menar att spelaren vill vara kreativ och styrs av sin frihet 

och som enligt detta kan innebär en intensiv önskan att spela. Om spelet upplevs upprepade 

gånger kan det innebära  att bli beroende av olika typer av spel.  Payne (2002:235) hänvisar 

till Thompsons undersökningar om existentialismens centrala begrepp av ”varat” – att vara  

för  sig själv det vill säga medvetenhet  med möjligheten att planera och fatta egna beslut hur 

vi vill vara. Att vara för sig själv förutsätter också intighet det vill säga medvetna beslut som 

kan leda till negativa följder av ångest inför okända ting som påverkar. Om vi inte accepterar 

eller flyr från vår frihet (att spela) innebär detta ett tecken på ond tro och falsk känsla. Strävan 

efter stabilitet handlar om att vara något stort exempelvis en Gud och om denna orealistiska 

känsla blir instabil kan resultatet innebära desperation (a.a., 2002:235). 
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3.2.2 Metaforer som språklig utgångspunkt 

Stevens (1998: 188-198) menar att all teoribildning bygger på metaforer och uppfångas från 

vår erfarenhetsvärld för att vidareutvecklas. Grundläggande för metaforer är att kunna 

beskriva uppenbara saker det vill säga att ha förmåga till mening. Som exempel på en analogi 

av medvetna upplevelser är när spelaren får en ”kick” i själva spelögonblicket. Metaforen 

säger  dock något mer än enbart ordet ”kick” det vill säga spelaren förnimmer eller upplever 

något mer påtagligt genom ”kicken”, exempelvis meningsfullhet och tillfredsställelse. Stevens 

menar att fantasier och föreställningar oftast åtföljer det som sker i stundens tillblivelse 

genom vår förmåga att medvetet skapa och reflektera över bilder, händelser och känslor den 

så kallade inre dialogen (Stevens, 1998:188-198). 

 

3.2.3 Behov av meningsfullhet  

Meningsfullhet (Stevens 1998:224) handlar om livets engagemang samt medvetenhet om vad 

som är betydelsefullt eller viktigt att genomföra. Grunden till meningsfullhet ligger i 

tillfredställande av kroppsliga behov (a.a.). Erikson (2000:74 -75) hänvisar till förskoleålderns 

betydelse och påpekar att lekåldern är en viktig fas under senare del i livet. Motpolen till 

initiativ i lekåldern innebär hämning som kan påverka den senare i livsfasen och som initiativt 

inte skulle kunna utvecklas utan avgörande språng från det orala-sensoriska beroendet. (a.a.). 

Den (Stevens 1998: 226) tidiga barndomen är en viktig källa för våra liv och meningsfullhet 

kan förklaras med beroendet av biologiska behov och barndomsupplevelser. Även kulturella 

värderingar fyller funktionen av mening och vägledning men berör då inte individens fysiska 

överlevnad. Stevens anser att brist på mening oftast beror på en diffus känsla av apati och 

brist på engagemang  i livet. Stevens (1998:173) hänvisar till Csikszentmihalys beskrivning 

på upplevelsen av ”flyt”  och benämns  som ”entropi” vilket innebär påträngande tankar som 

kan störa medvetandet och skapar kaos i uppmärksamheten samt intentionaliteten. Om 

informationen stämmer med målen underlättas det obehindrade flytet. Begreppet  ”optimala 

upplevelser” eller flytet formeras genom att individen antar utmaningar. Detta innebär att 

uppmärksamheten är helt fokuserad eller absorberad på aktiviteten som hon/han ställts inför 

exempelvis ”att spela” (a.a.). Sanningens ögonblick uppstår när spelaren vinner och avslutar 

spelet. Helleday (1998:47) talar om ”frihetens ögonblick” och innebär att ha döden på sin 

sida. I friheten ingår skilsmässa från råd, hjälp eller stöd. För att citera Helleday: ”Människan 

kan alltid överskrida sina givna determinerade bestämmelsen” och spelaren väljer själv, i 

förhållande till sig själv samt har möjligheten att förhålla sig till sin maktlöshet (Helleday, 

1998:47). 
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3.3 Maktbegreppet 

Maktfrågan (Franzén 2000:82-90) handlar om begreppet makt det vill säga maktens faktiska 

förhållande. Makten innebär allt från person till organisation och handlar  om ett subjekt med 

bestämda mål, avsikter och intressen. Franén skiljer på tre maktfaktorer som mer konkret 

åskådliggör maktbegreppet och innefattar; intentionella, strukturella och relationella 

maktbegrepp. I det intentionella maktbegreppet utgår makten från en aktör; ett handlande 

subjekt som är i stånd att mäkta någon och äger makt, har avsikter och mål som innebär kraft 

och styrka. En spelare känner makt över sitt spel och målsättningen är att vinna för att 

uppleva kraft och styrka. Enligt Lukes intentionella maktbegreppsteori ”kan strukturer skapas, 

bevaras och förstöras genom olika makthandlingar”. Om man sätter strukturen dvs. det givna 

samhället mot intentionerna kan det resultera i ett hinder för subjektets vilja att exempelvis 

begå ett brott. I det strukturella maktbegreppet bestäms våra  samhällsvillkor och handlar om 

över och underordning (vilken samhällsroll man har),”herravälde” (Franzen, 2000) som också 

innebär; fysisk styrka, kunskaper och/eller psykisk insikt. Enligt relationella maktbegreppet 

utgår makten från varje slags relation och  samverkar genom relationer men begreppet kan 

inte användas som verktyg för att härska, erövra eller delas med någon. Exempelvis en dator i 

spel har ingen makt i sig utan först när den ingår som en relation i ett spel med en annan 

person som den kan motverka eller förstärka befintliga maktförhållanden. Makten har en 

produktiv roll som innebär att den bidrar till ett upprätthållande av händelser. Formen av 

relationer och makt kan både inskränka och befrämja frihet. Makten utgår från metaforen; 

finns makt finns det motstånd  men kan aldrig ses som absolut utan är relativ eftersom vi alltid 

har valet till förändring i situationen. Motståndet behöver inte utövas medvetet utan kan pågå 

i det fördolda, att reta sig på någon/något utan att agera utåt.  Makten är också rörlig det vill 

säga vi handlar, raserar och bygger upp nya maktpositioner hela tiden  (Franzén, 2000:82-90). 

 

3.4 Socialkonstruktivistiskt perspektiv  

Enligt Larsson m. fl. ( 2003:29) utgår socialkonstruktivistiskt perspektiv från tre faktorer.  

Faktor ett handlar om omgivningens faktorer det vill säga spelarens egna tolkningar och 

upplevelser i ett händelseförlopp exempelvis orsakssammanhang före, under och efter spel. 

Faktor två visar omgivnings mikronivå det vill säga hur spelaren uppfattar sin vardagsmiljö 

eller hur den ser ut under en speciell tidsperiod exempelvis upplevelser av spel utifrån den 

befintliga spelrollen. Den tredje faktorn handlar om omgivningens makronivå och utgår från 

sociala, kulturella, ekonomiska och politiska strukturen samt samhällets påverkan  på spelaren 

(Larsson, 2003:29). Enligt sociala konstruktionen är jaget en socialt konstruerad företeelse  
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(Stevens, 1998; Erikson, 2000; Goffman 2005) då synen på jaget innebär något som skapas 

kontinuerligt samt omskapas i samspel med den andre. Sociala och kulturella aktiviteter i den 

sociala verkligheten innebär att den inte kan socialiseras på egen hand utan i samspel med 

andra då man omskapar, utvecklar och påverkar identiteten (a. a.). Payne (2002:26-27) jämför 

”synsätt” med ”paradigm” som står för mönster och reproduceras i aktiviteter. Det 

socialistisktkollektivistiska synsättet handlar om förändring och utveckling. Den (Payne, 

2002:38)  sociala  konstruktionens grundidén kommer ursprungligen från Berger & 

Luckmanns (1971)  arbeten som menar  att ”verkligheten utgör den kunskap som styr vårt 

beteende och vi har alla olika uppfattningar om denna verklighet”. Sociala aktiviteter blir 

vanemässiga och våra konventioner används och institutionaliseras. Synsättet på samhället 

sker genom processer i skapandet för att blir meningsfulla. För en spelare blir spelet en socialt 

konstruerad företeelse och uppfattas som meningsfullt men spiralen kan ändå vara skiftande 

genom att strukturen påverkas , skapas och återskapas (Payne, 2002). 

 

3.4.1 Jaget ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Wetherell & Maybin (1998: 243 -256) har utarbetat en allmän beskrivning om innebörden att 

vara människa samt vidareutvecklat den sociala konstruktionen av jaget. Erfarenhetsmässigt 

innebär socialkonstruktivistiskt perspektiv gemensamma handlingar och bestämda mönster. 

Identiteten utvecklas i samspelet och i samspelssituationer får personen i relation till andra en 

egen identitet. Men i själva samspelssituationen kan det även uppstå en markant linje mellan 

jaget och andra människor. Författarna menar att människan ändå bör uppfattas som en 

”gemensam skapelse” trots att alla givetvis inte är lika. I personredogörelsen framhålls makt 

(roll) som en viktig faktor men innebär orättvisor beträffande vilka rättigheter som tillskrivs 

personen under formering av gemensamma handlingar. (a. a.1998). Lindgrens (1999:355-357) 

maktbegrepp utgår från Foucaults maktanalys och liktyds med elementära krafter direkt till 

sociala formationer det vill säga att verka, påverka och förändras operationell. Den utövas, 

analyseras och är primärt produktiv men pendlar oupphörligt mellan subjekt och objekt och i 

Foucaults perspektiv läggs betoningen på underordning och disciplinering (Lindgren, 

1999:355-357). Om man tittar på Wetherell & Maybins (1998) personredogörelse kan man 

från början se (det lilla barnet) en oberoende syn på jaget eller låt säga opåverkat från yttre 

omgivning då endast närmast anhöriga (mor och far) inkluderas. När sedan barnet växer upp 

uppstår en senare relationssyn på jaget genom att nya gruppbildningar exempelvis 

utomstående som i det här läget befinner sig på samma avstånd/närhet till jaget. Som 

förklaring ges att människan är som barnet framväxande och inte fullbordad utan blir till hela 
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tiden. För den vuxna individen måste nya sociala identiteter samexistera med tidigare 

identiteter. När spelaren dras in i skilda sociala sammanhang och roller som det är kopplat till 

uppstår speciella krav och ”identitetsbanor” som också kan innebära tvång och begränsningar 

av valmöjligheter. Men identiteten måste alltid överensstämma med personen själv (Wetherell 

& Maybins, 1998). 

 

3.4.2 Identitetsbyggande 

Begreppet identitet (idem - densamma) översätts enligt encyklopedin som självbild, unik 

individ. Eriksons (2000:53) ursprungliga termer innefattar ord som hopp, trohet och omsorg 

och handlar om att psykosocial styrka uppstår ur kriserna på tre avgörande livsstadier. Hoppet 

uppstår ur krisen tillit. Under spädbarnåren konstrueras misstro och troheten ur krisen 

identitet (identitetsförvirring i tonåren). Omsorgen uppstår ur krisen generativitet - 

självupptagenhet. Erikson studium innefattar jagets roll i förhållandet till individualitet och 

gemenskap och i helhetsperspektivet ingår grupptillhörighet, individtillhörighet samt 

samhällstillhörighet. Konstruktioner formas i personlig interaktion mellan objekt och subjekt 

då individen väljer den grupp han tillhör. Att uppfattas av andra skapar en oändlig variation. 

Synen på sig själv i relation till omgivande värld utgör kärnan i identitetsbyggandet (Erikson, 

2000:53). Individtillhörighet byggs av att spela och synen på sig själv i relation till andra 

påverkas i spelet genom att vara duktig och betyda något. Skytte (2001:75) hänvisar till 

Benedicte Madsens 10-punktsdefinition (1987) då enhet, kontinuitet och klara gränser utgör 

kärnan i identiteten. Tre av dessa citeras här: 1) Jag är mig, också själv om jag befinner mig i 

skiftande situationer och roller. 2) Jag är mig igår, idag, i morgon, också själv om jag 

undviker mig. 3) Min blotta existens betyder något för andra människor. Vilket innebär att; 

”jag är mig” det vill säga att uppfatta sig själv som en självständig enhet med klara gränser i 

förhållande till värden och andra människor och med upplevelsen av kontinuitet över tid. 

Skyttes förklaring går ut på ett skapande av identiteten som utvecklas i samspel med andra 

människor och urskiljer helt kort rollbegreppet och förhållandet mellan roll och identitet. Vi 

människor föds med krav och förväntningar som kallas roller (Skytte, 2001:75).  

 

3.4.3 Känslolivets sociala konstruktion 

Wetherell & Maybins (1998:266-284) förklaringsmodell utgår från Rosaldos ståndpunkt 

beträffande känslor och ger oss en direkt upplevelse vilka vi är. Våra känsloyttringar är intimt 

förknippade med vår omedelbara jaguppfattning det vill säga aktiviteter kopplade till 

jagbildens olika kulturella uppfattningar och engagemang. Enligt Mead försöker vi ständigt 
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förverkliga subjektjaget ”I” genom impulsiva handlingar som kan innebära att vi bryter mot 

normala sociala bedömningar exempelvis att spela ”på Jack Vegas maskiner eller hästar”, 

satsa mycket pengar och sätta sig i skuld. Subjektsjaget är mindre socialt och mer 

individualistiskt fungerande medan objektsjag  ”me” står för internaliserande gruppnormer 

som försöker motsätta sig den felaktiga handlingen. Meads insikter leder till en dynamisk syn 

på jaget och menar att ”objeksjaget” ständigt stöps om via nya dialoger i skilda sammanhang 

det vill säga modifieras genom samspel och dialoger. Författarna hänvisar till Kellys synsätt 

att begreppet ”konstruktioner” kan ge en exakt bild av hur en person attribuerar mening till 

världen. Våra känslor danas utifrån vårt sätt att skapa konstruktioner och ångest kan orsaka att 

centrala konstruktioner ifrågasätts.  Konstruktionen säger oss att känslor oftas relaterar hur vi 

uppfattar världen och oss själva (Wetherell & Maybins 1998:266-284).  

 

3.5 Kognitivt perspektiv  

 

3.5.1 Kognitiva strukturer  

Kognition innefattar tänkande och varseblivning. Enligt Egidius (2002: 277) handlar det om 

tanke och kunskap (i motsats till emotion och motivation, dvs. känslo-och vilje-liv). Beteende 

och reaktioner består av våra uppfattningar, erfarenheter, minnen, tänkande och inlärning 

(a.a.). De mest allmänna  sidorna hos en människas kognitiva organisation utgörs enligt Perris 

(2000:30-32) av kognitiva strukturer som kallas scheman. Begreppet kognition bildas av 

strukturer, processer och händelser det vill säga bildföreställningar. Stimulus av objekt kan 

ske både från yttre (objekt) eller inre miljö (föreställning om ett objekt). Att stå inför en 

situation exempelvis förlust i spel kan  innebära en mängd alternativa stimuli att bearbeta för 

att kunna uppfatta spelsituationen. Spelsituationen formeras genom aktivering av strukturer 

som bestäms av kulturella värderingar (samhällssynen) och andra scheman (strukturer) samt 

förknippas med vår personliga historik. Enligt Ellis benämns processen som en ABC-teori då 

A står för aktiverande händelser ”aktivating” (omvärlden med alla positiva och negativa 

händelser). B står för övertygelsen ”belief” till exempel hur A uppfattas (alla tankar som 

uppträder vid kontakten med omvärlden dvs. individens egen övertygelse). C för den 

känslomässiga följden ”consequence” (situationstolkning och åtföljande känsla). Detta 

innebär att egenskaper hos själv-schemat påverkar individens sätt att tolka andras handlingar 

(Perris, 2000:30-32). 
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3.5.2 Kognitiv teori om depression 

Perris (2000:59) hänvisar till Becks modell på depression vilket avser tre övergripande 

tankemönster som innebär att deprimerade personer uppvisar en dysfunktionell och negativ 

uppfattning om sig själva, omvärlden och framtiden. Se kognitiva triaden enligt nedan: 

 

                                                                           NEGATIV SYN 

        PÅ SIG SJÄLV                                               ←  ↓  →                                               PÅ FRAMTIDEN 

                   ↓                                                  PÅ OMGIVNINGEN                                                 ↓                                                                                           

   Nedvärdering av sig själv,                                                    ↓                                                       Hopplöshet, undvikande av     

     skuldkänslor och själv-                                   Hjälplöshet, upplevelse av                                  önskningar, viljeförlamning, 

  förebråelse, ökat beroende                                      oöverstigliga krav                                                självmordsbeteende 

 

Figur 1 visar den ”kognitiva triaden” bestående av: negativ uppfattning om sig själv, omvärlden och framtiden 

 

Beck menar att den deprimerades självbild är klart negativ och personen uppfattning är att 

känna sig ”oduglig, ofullkomlig, oönskad samt värdelös”. Omvärlden uppfattas som 

”avståndstagande, krävande och full av oöverstigliga hinder”. Framtiden är ”full av enbart 

frustrationer, besvikelser och misslyckanden”. Becks teori kan vara en bra vägledning samt 

påverka tillvägagångssätt av strukturering, bearbetning och tolkning exempelvis enligt mitt 

valda tema ”spelproblem” det vill säga den senare fasen i spelet. Spelarens inriktning av 

felaktiga tankar om sig själv, sitt liv och framtid kan ge upphov till depression  och ångest på 

grund av spelets negativa konsekvenser i slutfasen (Perris, 2000:59).  

   

3.5.3 Känslans process och terapins kognitiva struktur 

Perris (2000:22-34) bildade begreppet ”kognition”. Kognitionens struktur utgörs av händelser, 

tankar, bildföreställningar och dagdrömmar och innebär att ”processen” utifrån situation, 

abstraktion och uppmärksamhet är sammankopplade. Perris beskriver kognitiv terapin som 

”strukturerad, aktiv och direktiv, humanistisk, tidsbegränsad samt insiktsfrämjande”. 

Författaren menar att ”innehållet i en människas kognition bestäms genom hennes 

känsloupplevelser samt kan leda till vissa bestämda affektiva svar” (Perris, 2000:22-34). 

Exempelvis när spelaren når sitt mål får han ”kickar” och känner sig duktig. I och med olika 

uppnådda måluppfyllelser kan detta också innebära tecken på olika former av lust eller 

olustfyllda händelser. Hutchison (1999:112) menar att kognitiva känslomässiga kännetecken 

också kan visa sig som problem av tvångsmässig föreställning och anorektisk orolighet. Det 

tvångsmässiga kännetecknet innebär alltså ångest då tvångsföreställningarna manifesterar i 

envisa tankeföreställningar som innebär överdriven oro av problemen som personen har svårt 
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att bli av med (Hutchison, 1999:112). Enligt Perris (2000:44-52) utgörs bildandet av 

personliga dysfunktionella scheman av Eriksons begrepp ”livskriser”. Författaren betonar 

vikten av att försöka lägga fokus på olika tolkningsalternativ. ”Det  ligger i modellens natur 

att personliga övertygelser (personliga adaptiva eller dysfunktionella kognitiva strukturer) 

grundläggs som en följd av individens interaktion med omgivningen och som förutsätter en 

kognitiv process”. Som störande upplevelser (Perris, 2000:75) har man under senare år 

alltmer uppmärksammat ensamhetsupplevelsen. Men om man utgår från en existentialistisk 

förankring så har ensamheten ett värde  i sig enär man vill vara gränslös, kreativ och fri att 

formulera sina egna värderingar eller uppfattningar (a.a.). En spelare känner sig oftast kreativ 

i sitt spel och har behov av att få vara ”i sin egen lilla värld”. Positv ensamhet kan också vara 

intimt förknippad med känslor av ångest och depressioner framledes. Behandling av negativa 

tankarna innebär att kognitivt (Custer m. fl. 1985; Blaszczynski, 1998:101-102; Griffiths, 

1995; Bellringe, 1999; Hall & Parson, 2001; Payne 2002:164; Ladouceur m. fl. 2003; Ortiz, 

2005; Rönnberg, 2005) påverka och vända beteendet samt leta efter starka sidor och utnyttja 

dessa positivt (a. a.).  

 

3.6 Tillämpning av teorier 

För att svara på forskningsfrågan har jag utgått från olika teoretiska verktyg. Teoridelarna 

tillämpas på kategori spelberoende för att åskådliggöra rollen i spel beroende på upplevelser i 

spelsituationer. Anledningen till att jag valt just dessa teorier till analysen är att perspektiven 

berör spelarens situation före, under och efter tillämpade spelsituationer. Existentialistisk teori 

visar spelarens behov av meningsfullhet i olika spelsituationer och maktbegreppet styr spelet 

för att uppnå meningsfullhet. Den sociala konstruktionen ligger till grund för vissa beteenden 

samt påverkar vägen in i spel och kognitiv teori skapas av kognitioner i spel. Valda teoridelar 

ingår i kopplingen och utgör  en viktig bidragande faktor till analysen (se tabell 1 nedan);           

 

 

    Analysverktyg,  teorinivåer                                                                        Teoretiska kopplingar    

 

             Existentialistisk                                              ↔                      Existentiella val att spela eller inte  

                     teori                                                                                     spela → behov av meningsfullhet 

            Maktbegrepp och                                             ↔                      Upplevelsen av makt och maktlöshet i          

                     teori                                                                                     spelsituationer → maktposition/roller 

        Soialkonstruktivistisk                                          ↔                      Beteende i sociala situationer. Identitet,                        

                     teori                                                                                     interatktion → objekt och subjekt 

                  Kognitiv                                                     ↔                      Kognitioner av händelser, tankar och  

                     teori                                                                                     bildföreställningar → emotioner 

Tabell 1 ger en multidimentionell beskrivning av teoretiska kopplingar till teorinivåer beträffande spelberoende
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4. METOD          

 

4.1 Studiens genomförande 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och syftet fullföljdes bäst genom en kvalitativ 

forskningsmetod eftersom min fokusering innebar personliga upplevelser och berättelser om 

spelberoendeproblematiken. I forskningen ingick att intervjua fyra tidigare spelberoende,  två 

behandlare av spelberoende och två experter på spelproblem. Därmed har jag  utifrån temat 

”spelberoende” fångat intervjupersonens personliga upplevelse, uppfattning och synsätt om 

problematiken spelberoende i dagens samhälle samt spelarens följder och anfäktelsen därav. 

Som tolkningsunderlag har jag utgått från personliga beskrivningar från en intervjuguide. 

Guiden har besvarats utifrån en berättande, narrativ karaktär dvs. händelser infogade i ett 

historiskt förlopp (Egidius 2002) samt relaterade till tidigare forskningsresultat av 

spelproblem. Som empirisk inblick och uppfattning av forskningsfältet har jag använt mig av 

litteraturgranskning (Bell, 2000) av framtagen litteratur från sökningsprocessen. Litteraturen 

innebar också ett värdefullt tillägg och jämförelsematerial till intervjuresultatet för att bättre 

tydliggöra dagens spelproblem. 

 

4.2 Förförståelse  

Intresset för spelberoende väcktes genom nära relation till personer med spelproblem och 

som från början innebar ”en undran som tog konkret form” i temat  ”att vara spelberoende”. 

Förförståelsen utgjordes av en implicit kunskap (Egidius, 2002:236) enär ytterligare kunskap 

som förståelsegrund framkom via explicita uttalanden i intervjuer. Problematiken uppstår när 

spel (Lilja & Larssons 2003:32) nyttjas regelbundet till ökat behov som innebär att spelaren, 

misslyckas med att sköta sitt personliga rolltagande i hem, skola eller/och arbete (a. a.). 

Enligt Sohlberg & Sohlberg (2001:32-33) handlar kunskapssociologiska perspektiv om 

förhållandet mellan kunskap, föreställning och sociala villkor. Utgångspunkten är sambandet 

mellan vetenskap och samhälle. Relativismen, ”uppfattningen enligt vilken det inte finns 

några absoluta värden eller absoluta sanningar” (Egidius, 2002:462), handlar om 

vetenskapsområden som berör människor och samhälle. Fobier kan också relateras till dessa 

funktioner och innebär försvarsberedskap och flyktbenägenhet (Sohlberg & Sohlberg, 

2001:30-33). Samband mellan vetenskap och samhälle handlar också om sekundärpreventiva 

insatser (Rönnberg m. fl. 1999) avsedda att hjälpa problemspelare så tidigt som möjligt för 

att minska skadeeffekterna. Här utgör förhållandet mellan universitetsförankrad forskning, 

sociala villkor, upplysning och utbildningsarbete  viktiga grunder i framtidsutveckling (a.a.) 



 

                                                                            24 

4.3 Forskningsdesign 

Esaiasson m.fl. (2004:22) påpekar att empirisk forskning, ”grundad på observation eller annan 

erfarenhet” (Egidius, 2002:126) innebär systematiska undersökningar både i valet av det som 

skall undersökas och valet av förklaringsfaktorer (Esaiasson, 2004:22). Det är viktigt att 

sortera och sammanställa materialet (Winter,1980:10)  för att uppnå ett bättre urval samt att 

som resultat kunna  överblicka och få fram en förklaringsmodell till problemställningen (a.a). 

Att välja en specifik design är att dra upp riktlinjer, metod och procedur och innebär  

(DePoy1999) de mer krävande insatserna i forskningsprocessen. Forskningen är utförd enligt 

en kvalitativ design (Kvale 1997) med planerade intervjuer på åtta deltagare det vill säga fyra 

brukare, två behandlare och två specialister. Avsikten med studien var att skapa ett skyddat 

utrymme för klientens livsberättelser och som i enlighet med Andersson (2002:167-169) 

utgick i ”jag-form”.  Detta innebär berättelser ur klientens verklighet och egen historik samt 

att utfrågaren låter sig ledas av klientens berättelse för att kunna  ”behålla dess samklang” och 

inte föregripa klientens version med brukbara inslag  (Andersson 2002:167-169.)  

  

Designer i kvalitativa forskningar kan vara varierande som exempelvis i syftet att utveckla 

deskriptiv kunskap av observerade eller upplevda problem. Eftersom studien är utförd enligt 

en kvalitativ ansats (DePoy, 1999; Bell, 2000; Kvale, 1997; Ruth, 1991; Malterud, 1998) är 

det mina informanters personliga upplevelser som ligger i fokus. Detta innebär ett  induktivt 

fortskridande och bearbetning av informantens upplevelser och erfarenheter. Kvalitativa och 

kvantitativa forskningsmetoder ställs oftast mot varandra (Kvale, 1997:39; Weiss, 1998:267-

268) och skillnaden betonas av den som anser att den ena metoden är bättre än den andra. 

Kvalitativa metoder refererar till mening, definitioner och karakteriserar något medan 

kvantitativa refererar till mätningar och varje metod är bra i sig men kan komplimenteras mot 

en svagare (a. a.). Min utgångspunkt har enbart en kvalitativ ansats eftersom mitt resultat kan 

åskådliggöras med informativa berättelser och tabeller. Studien går i samklang med Larssons 

(2005:124) teori att kvalitativa studier har inslag av kvantitativa moment exempelvis då man 

vill tydliggöra hur vissa mönster framkommit (Larssons, 2005:124). Enligt Kvale (1997: 225) 

sker narrativ sanning i mötet då berättelsen övertygar och bedöms efter sitt etiska värde (a.a.). 

I min fenomenologiska beskrivning fångar jag upp vardagsupplevelser utifrån tolkning av 

huvudteman. Enligt fenomenologierna (DePoy, 1999) söker jag tolkning via information som 

tillhandahålls av informatören (a.a). Berättelsen utgår från fyra tidigare spelberoende, två 

behandlare och två specialister som beskriver spelberoende utifrån egna infallsvinklar av 

temat före, under och efter spelperioden.  
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4.4 Vetenskapsfilosofiska positioner  

Enligt Esaiasson (2004:245) översätts hermeneutiken som ”läran om läsning och tolkning” 

(a.a). Andersson påpekar (2002, s. 42) att hermeneutiken härrör från sextonhundra talet då 

bibliska texter och senare litterära texter tolkades (a.a.). Det hermeneutiska synsättet (Larsson 

2005:93) utgår från förståelsen av en texts mening (a.a.). Enligt min egen tolkning av textens 

mening från intervjumaterialet gavs en bakgrundsbild om personers upplevelser genom ett 

kunskapsskapande samtal. Det är inte möjligt att skilja världen utanför individen (DePoy 

1999) från subjektiva, individuella tankar och livsupplevelser. Det epistemologiska synsättet 

bygger på helhet som resulterar i att den komplexa erfarenheten inte kan följas bara genom att 

analysera dess delar. Sohlberg & Sohlberg (2002:92) hänvisar till Malinowski text som utgår 

från ett holistiskt perspektiv. Detta innebär att  varje fenomen som studeras inom ett konkret 

samhälle, exempelvis olika mänskliga händelser, beroenden och beteende, skall relateras till 

samhället som helhet (Sohlberg & Sohlberg, 2002:92). Den hermeneutiska tolkningens syfte 

(Kvale, 1997:49) går ut på att vinna en allmängiltig förståelse av textens mening. Enligt mina 

intervjuer innebar det att muntlig samtalsdiskurs blev användbar i tolkningen (a. a.1997:49). 

Enligt Lilja & Larssons (2003) ingår teoretiska och metodologiska aspekter i ett 

hermeneutiskt - narrativt perspektiv och är viktiga komponenter i analysen (a. a.). Sohlberg & 

Sohlberg (2002:.90) poängterar kronologins sekvens av händelser i narrativa studier och 

kallas ”processperspektiv” (a.a.). Kvale (1997:50) karakteriserar tolkning av mening som en 

hermeneutisk cirkel då enskilda delars mening och textens helhetliga mening ökar kunskapen 

samt leder till nya förståelseformer och tolkningsprocesser (Kvale, 1997:50). 

 

4.5 Forskningsprocessens förberedelser, urval och datainsamling 

Esaiasson (2004:23) talar om forskningens ”genomskinlighet” det vill säga att resultatet skall 

vara öppet för insyn och granskning samt ge tillgång till analysredskap och empiriskt 

material. Betoningen ligger på att det kan vara svårare att skilja mellan forskarens detaljerade 

analysinstrument i den kvalitativa forskningen eftersom det endast finns bevarat i forskarens 

tankar (a.a.). Resonemanget är förståeligt och jag utgick från att vara väl påläst vilket innebar 

ett intensivt insamlande av relevant litteratur i ämnet spelberoende. Enligt DePoys (1999:30) 

synsätt utgick jag från att det förelåg skillnader mellan individens upplevelser, omvärld och 

faktiska verklighet (DePoys, 1999:30). Det handlar också om mottagarens utveckling och 

framåtskridande (Weiss, 1998:274) eftersom man tittar på mottagarens situation före och efter 

utsattheten samt att i den avslutande delen göra kvalitativa jämförelser (a.a.). När min nivå på 

den existerande kunskapen var värderad, generaliserades materialet och jag kunde identifiera 
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design eller forskningsstrategin till mina intervjuer (se bilaga 3-5). Enligt Weiss (1998:272) är 

det grundläggande kravet att tillhandahålla frågor presenterade som en lista. I en kvalitativ 

metod kan frågor även diskuteras i följd vid sidan om och ger då en bra ram och räckvidd till 

utvärderingen för att kunna knyta ihop påsen innehållande metod, resultat och slutsats (a.a.). 

Weiss, (1998:253) menar att kvalitativt perspektiv vanligtvis utgår från upplevelser av 

öppenhet och mottaglighet. ”The Qualitative evaluator usually enters the program scene with 

a sense of openness and receptivity to experience.” (Weiss, 1998:253). Människan konstruerar 

sin egen version av världen och baseras på egen erfarenhet, mångfald och identitet. I val av 

metod av person, datum, plats och intervjuer har jag utgått från frågealternativet; ”vem, när, 

var och vad”. 

   

4.5.1 Metodval och intervjupersoner 

I urvalet utgick jag från fyra frågor; ”vem” ska intervjuas – kön – ålder, ”när” ska intervjun 

ske – datum, ”var” ska intervjun ske – rum samt ”vad” ska ingå i intervjun – typ av 

spelberoende och – frågeurval”. Metodvalet enligt kvalitativa modellen (Kvale, 1997) innebar 

personliga halvstrukturerade frågor (berättarfrågor med välgrundade tillvalsfrågor som  

tillägg) utifrån en frågeguide. Fördelarna enligt Weiss (1998:kap.11) är att kunna sätta fokus 

på de berördas perspektiv och intressen, händelser, sammanhang, upplevelser och flexibilitet i 

perspektivet. Vidare att öka förståelse för händelseutvecklingen (bakåtkoppling i tiden dvs. 

bakgrundsbild) och att inte behöva arbeta instrumentellt (Weiss, 1998). Urvalsprocessen 

utgjordes av avgränsningar avseende vad eller vem som skulle inkluderas respektive 

exkluderas i studien. Omfattningen begränsades till en specifik grupp av åtta personer varav; 

fyra personer bestod av tre män och en kvinna med spelberoendebakgrund, två behandlare 

innefattade två män med kunskap och erfarenhet av spelberoende samt två specialister 

utgjordes av en man och en kvinna med erfarenheter av behandling och forskning om 

spelberoende. Enligt könsperspektivet visar Scotts (1985:69-85) forskning av män och 

kvinnor att feminister och mjuka kvalitativa data lämpar sig bättre i kvinnoforskning. 

Kvantitativa metoder uppmuntrar till en osund åtskillnad mellan personer som vet eller inte 

vet. Männens linjära sätt att uttrycka sig kan vanligtvis fångas genom frågeformulär medan 

kvinnors sätt att utrycka sig tydliggörs bättre genom kvalitativa djupintervjuer (a.a.). Här 

avgränsar jag min forskning och har inte för avsikt att göra någon vetenskaplig jämförelse i 

svarsalternativen mellan män och kvinnor. För att ringa in frågeställning ”vem” sökte jag 

material på nätet (se beskrivning i kap. 2) som resulterade i ett inplanerat kvällsmöte på 

föreningen ”spelberoendes vänner i Stockholm”. Föreningen står till förfogande för alla 
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ålderskategorier av spelproblem och är en frivillig organisation där spelberoende och deras 

anhöriga träffas och stödjer varandra en kväll i veckan. Råd och stöd ges genom enskilda 

samtal eller av självhjälpsgrupper ledda av resurspersoner med erfarenhet av spelmissbruk. 

Föreningen samarbetar även med behandlingshem, terapeuter och psykologer. Vid det 

planerade kvällsmötet gjordes en kort presentation om mig själv, mina avsikter, vem jag var, 

varifrån jag kom, mina behov av forskningsunderlag, uppsatsens utformning samt personliga 

orsaker och intresset för  tema spelberoende. Den första personen, en man på 56 år och 

tidigare ”Jack Vegasspelare”, erhölls i ett tidigare skede via rekommendation och 

telefonkontakt. Slumpen avgjorde personvalet. Av antalet fyrtio personer i åldrarna 20-60  år 

och med olika typer av spelproblem gavs tre frivilliga handuppräckningar bestående av två 

män och en kvinna i åldrarna; 45, 37 och 52 år som hade  spelat på ”hästar” respektive ”Jack 

Vegasmaskiner”. Två behandlare och en specialist  kontaktades genom rekommendationer via 

telefon. Specialist nummer två erhölls genom rekommendationer fast enbart via nätet. 

 

Tiden ”när” och  platsen ”var” planerades. Planeringen följdes enligt  Malteruds (1998:66) 

betoning på trygga miljöer, väl omhändertagna informanter till intervjuerna och att utfrågaren 

inte har självklara svar på förhand. Allt detta för att skapa bästa förutsättningar för ett bra 

material  samt sist men icke minst att intervjun sker i en avspänd miljö gärna hemmamiljö 

(a.a.). Intervjuer av fyra tidigare spelberoende skedde i spelberoendes föreningslokal vilket 

jag enbart såg som en fördel eftersom informanterna ändå skulle komma till egna planerade 

öppna kvällsmötet. Fördelen var att informanterna kände sig hemmastadda med lokalen och 

var förtrogna med miljön. Två Behandlare samt en specialist intervjuades enligt önskemål i 

egna arbetslokaler medan specialist nummer två fick besvara intervjufrågor via E-mail. 

 

4.5.2 Urval och reflektioner  

Som forskningsunderlag (beskrivs mer nedan) har jag utgått från personliga intervjuer med 

åtta deltagare och delat upp varje intervjuavsnitt efter teman före, under och efter 

spelperioden. Jag har hermenuetsikt tolkat varje avsnitt var för sig för att få fram förståelsen 

av texten utifrån dess valda delar och slutligen sammanlänkat dess helhetliga mening enligt 

grundprincipen, vilket innebar att jag kunde aktualisera den hermeneutiska spiralen. Cirkeln 

slöts genom beskrivningar av delar och helheter för att vidare sammanställas i analysen. 

Urvalet fyra tidigare spelberoende enligt syftet innebar ett medvetet antalsbaserat urval 

(DePoy, 1999). På frågan ”vad” som skall ingå i forskningen föll därför valet på tre män och 

en kvinna (a. a.). Enligt Scotts (1985:69-70) artikel om feminism och kvalitativ forskning 
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framgår att kvinnoforskning är en kvalitativ forskning av kvinnor om kvinnor i syfte att ge 

mening åt kvinnors liv och erfarenheter; som grundläggande förutsättningar var att kvinnor 

förtrycktes (a.a.). Men som tidigare redan nämnts fanns ingen anledning att tillämpa 

genusperspektivet eftersom det inte var syftesrelaterat. Urvalskriteriet är självklart beroende 

av det valda spelproblemet och urvalsmetoden föll därför på en obestämd kategori 

spelberoende genom handuppräckning. Grundtanken var att utgå från olika kategorier av 

spelberoende bland annat spel på Internet (oftast förekommande hos den yngre spelaren) samt 

en mer åldersdifferentierande kategori. Antalet tidigare spelberoende kan kanske uppfattas 

som en begränsning men jag anser ändå att gruppen kan vara representativ som svar på 

forskningsfrågan. Dessutom förekommer, som motvikt till spelare, behandlare och specialister 

vilket innebär en ökad bredd till forskningen.  

   

4.6 Insamling av data 

I min datainsamling utgick jag från en intervjuguide. Frågeurvalet (se bilaga 3-5) utgår från 

tre teman: ”Vägen in i spel, Att spela och Vägen ut ur spel”. Varje tema innehåller fem 

ämnesrelaterade och täckande frågor som är specifikt sammansatta till respektive 

intervjukategori av: före detta spelberoende, behandlare och specialister. Informanterna var 

väl förberedda samt medvetna om formalitet enligt samtyckesprincip och konfidentialitet. 

Intervjun innefattade bandade samtal som skulle transkriberas ned i textform och avkodas 

efter bearbetning. Frågorna kompletterades med följdfrågor under processens gång. 

Intervjuerna pågick i cirka sextio till nittio minuter. Avsikten var att arbeta professionellt och 

inte styra intervjun. Andersson (2002:242) påpekar den professionellas ansvar i hanteringen 

av det narrativa berättandet, lyssnandet och skapandet (Andersson, 2002:242). Esaiasson 

(2004:279) hänvisar till intervjuundersökningens stora poänger med möjlighet till 

uppföljningar (a.a.). Detta  visades också vara användbart under transkriberingen beroende på 

oklara begrepp och dåligt ljud i bandupptagningen. En intervju behövde göras om (obs. helt 

frivilligt) beroende på att den första intervjun inte kom med på bandet vid inspelningen.  

 

4.7 Databearbetning, analys  och triangulering  

Som samhällsvetenskaplig och problemsökande faktorer i insamlandet av empirin utgick jag 

från informantens personliga erfarenheter av spelproblem. Detta innebar en central punkt på 

min egen forskningsfråga (Malterud, 1998:149; Winter, 1980:29) och som forskningen hade 

begränsade kunskaper om samt kunde innebära en inspirationskälla till vidare forskning. 



 

                                                                            29 

4.7.1 Transkribering och bearbetning 

Att transkribera en text är det samma som att enligt Kvale (1997:153) skriva ett 

”avkontextualiserat samtal” och gick ut på att jag skrev ordagranna utskrifter av samtalet i 

dess helhet och resulterade i en textmassa på hundratjugo sidors utskrift (Kvale 1997: 153). 

Data tolkades mot bakgrund av teori och hermeneutik vilket innebar att jag fick en förståelse 

för mening, innebörd och värderingar utifrån textmaterialet. Helhetstexten lästes och kortades 

därefter ned efter en systematisk genomgång till meningsbärande enheter (Malterud 

1997:92). Den koncentrerade texten blev en nerkortad version på totalt trettio sidor fast 

fortfarande med sammanhängande text och bibehållen naturlig design från 

ursprungsmaterialet (a. a.1997:92). Centrala teman togs ut för vidare bearbetning, analys och 

och undersökningens specifika syfte. Att ”meningstolka” (Larsson 2005:106) innebar att gå in 

på djupet  i resultatavsnittet för att beskriva mina tre teman; Vägen in i spel, Att spela och 

Vägen ut ur spel. Detaljrika citat och delar valdes ut för att manifestera problemet. Slutligen 

bearbetades resultatet till analysform  och diskussionavslut (a.a.). 

  

4.7.2 Analys  

Enligt Kvale (1997:188) innebär utgångspunkten i en analys att ha kontroll över stora 

mängder komplicerat intervjumaterial det vill säga en ursprungstext som läsaren inte får 

tillgång till enär läsaren i och med detta måste läsa texten mer godtyckligt (a.a.). All insamlad 

Data analyserandes via tematisering av: ”Vägen in i spel,. Att Spela och Vägen ut ur spel”. 

Teman har därefter bearbetats utifrån valda teorier och mot bakgrund av en antagen roll. 

Materialet har anlyserats från ”teoretiska perspektiv” (Kvale 1997:78) med insikten av 

möjliga samband och i kombination av: existentialistiskt, socialkonstruktionistiskt och 

kognitivt perspektiv i uttolkningen (Kvale 1997:78). Det är utifrån mina tre tematiserade delar 

och underrubriker i meningskategoriseringen som jag får ut helheten dvs.  ” meningstolkning” 

(Larsson 2005:106) och som ligger till grund för en sammanfattade helhet i analysen. 

 

4.7.3 Triangulering 

Teoritriangulering innebar att jag utfört analysen systematiskt och gått igenom materialet 

upprepade gånger samt använt mig av olika teoretiseringar (Larsson, 2005:112; Kvale, 

1997:218; Malterud, 1998:167). I teoritrianguleringen (Larsson, 2005) förekom olika 

personligheter med olika rollperspektiv. Datakällan hämtades från tre olika teman; tidigare 

spelberoende, behandlare och specialist som besitter olika kunskaper om dagens 

spelproblematik (a.a. 2005).  
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4.8 Forskningens trovärdighet  

Weiss (1998: kapitel 14) påpekar att utvärderaren måste tänka på materialets representativitet 

när utvärderingen är avslutad samt utifrån situationen välja en lämplig design för att bibehålla 

en hög teknisk kvalité (a.a.) och enligt Malterud (1998:78) måste vi ha klart för oss det  

logiska sambanden mellan olika analysnivåer som utgör grunden till utveckling och teori (a. 

a.). Enligt forskningens trovärdighet följdes därmed treenighetsbegreppet validitet, reliabilitet  

och generaliserbarhet  (Kvale, 1997:85;  Malterud, 1998:207; Larsson, 2005:115).  

 

4.8.1 Validitet   

Att validera är att kontrollera och validiteten är förenlig med relevansen i insamlingsskedet 

(Ruth 1991:285). I insamlingsskedet kan validitets – och reliabilitetsfrågan betecknas som 

sammankopplade (a.a.). Begreppet validitet (Kvale, 1997:209) ”innebär en tydlig skiljelinje 

mellan sanning och osanning” och trovärdigheten måste vara tillförlitlig samt inneha 

vetenskapligt bevisad bakgrund i forskningsresultatet (a.a.). Jag insåg behovet av att validera 

och ifrågasätta pålitligheten löpande under hela problematiseringsprocessens (Malterud, 

1998:27; Kvale, 1997:215). Personvalets utsaga av mina frågor har varit täckande till 

innehåll, trovärdighet, syfte, frågeställning samt optimalt preciserade. Mina frågor har 

dessutom  förtydligats med följdfrågor till möjliga täta och detaljrika beskrivningar (Larsson 

2005:117) för att kunna ses som en tillförlitlig källa (a.a.). Validering (Kvale 1997:85) 

innebär även kvalitetskontroll vilken härmed genomgående följdes i forskningens alla stadier 

som; planering, tematisering, intervju, utskrift, analys, rapport och verifiering (a.a. 1997:85).   

  

4.8.2 Reliabilitet 

I planeringen av intervjun var jag noga med forskningens tillförlitlighet och utgick från klara, 

koncisa och tolkningsbara frågor för att undvika feltolkningar. Samtliga personer intervjuades 

i välkända, lugna och önskvärda miljöer vilket innebar en positiv förstärkning i studiens 

reliabilitet samt som grundläggande metod för att skapa bra forskningsunderlag.  Materialet 

anses tillförlitligt i och med att frågorna referera till syftet  (Malterud, 1998:28) som enligt 

vetenskaplig grund kan innebära ett ifrågasättande av saker som påvisar tillfälliga fel (a. a.).  

 

4.8.3 Generaliserbarhet   

Enligt Kvale (1997:210-212) och Malterud (1998:157) ställs alltid den vetenskapliga 

kunskapen anspråk på generaliserbarheten och består av tillämpningsmöjligheter, gränser och 

förutsättningar för giltigheten (a. a.). Eftersom jag använt mig av icke-slumpmässigt urval 
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innebar möjligheten att generalisera resultatet en begränsning. Däremot kan vissa uttalanden 

vara tillämbara i vissa situationer som uppvisar liknande men inte exakt samma förhållanden. 

I forskningen används naturalistisk generalisering (Kvale, 1997) vilket översätts som 

verbaliserad kunskap det vill säga från implicit till  explicit kunskap (a. a.). I resultatdelen 

följer detaljrika citat som är grundat på personliga erfarenheter. 

 

4.9 Etiska överväganden  

Kvale, (1997); Esaiasson, (2004); Malterud, (1998); Weiss (1998) påpekar vikten av att följa 

de etiska normerna redan från undersökningens början och till forskningens avslutande del (a. 

a.). Enligt etiska normer utgick jag från samtyckeprincipen (Kvale, 1997:107; Malterud, 1998: 

130; Armgard, 1999:57) som innebar en förutsättning på frivillighet och etiskt övervägande i 

urvalsgruppen. Weiss (1998:kap.11) utmärkande etiska aspekter utgörs av att i efterhand få 

höra uttalanden som kan påverka individen negativt och korresponderar till att delge löften 

om sekretess till intervjupersonen (Weiss, 1998:kap.11). I forskningen har närhet, tillit och 

saklighetsprincipen tillämpats (Malterud, 1998:177; Kvale, 1997:104) och i informationen 

utgick jag från ”forskningsetiska principer” (Socialhögskolan, 2004) det vill säga att få 

samtycke av personen själv och som i sin tur delgavs löftet att uppgiften inte skulle använda 

för kommersiellt bruk (a. a.). Känsliga partier innebar också ett reflekterande över moraliska 

dilemman. Intervjupersonen fick vidare instruktioner om att kunna avbryta intervjun när som 

helst samt garanterades utelämnande av namn och avslöjande uppgifter. Sist men icke minst 

gavs löftet om att intervjuns bandupptagning skulle spelas bort efter bearbetningen. 

 

4.10 Avgränsningar  

Studien har inneburit vissa avgränsningar. I den här studien har jag efterfrågat olika hypoteser 

om nuläget och i förhållande till vad man kan anta vara en typisk spelare. Dessutom inte i 

relation till betydelsen av lagstiftning, genus och detaljrika beskrivningar på olika 

hälsoeffekter eller mer ingående biologiska faktorer. Enligt forskningsfrågan relateras endast 

dagens spelproblem vilket inneburit en avgränsning av långtgående tillbakablickar som 

jämförelsermaterial av tidigare forskning. I studier förekommer endast vissa spelkategorier 

det vill säga spel på ”hästar” och ”Jack Vegasmaskiner” beroende på val av 

tillämpningsmetod i urval och tillvägagångssätt av studien. På grund av tillämpad avgränsning 

i urvalet används däremot en behandlare  med specialitet av nätberoende. 
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5. RESULTAT                             

 

5.1 Presentation 

I resultatavsnittet presenteras åtta enligt etisk norm avidentifierade intervjupersoner. 

Indelningen är gjord enligt inbördes ordning av fyra tidigare spelberoende varav tre män och 

en kvinna, två behandlare varav två män samt två specialister varav en kvinna och en man 

ingår. Därefter följer en tematisk redovisning av resultatet enligt följande tre teman: (1) Vägen 

in i spel, (2) att spela, samt (3) vägen ut ur spel. Varje tema är behandlat utifrån fem frågor 

vardera (se bilagor 3-5). I frågorna har jag utgått från socialkonstruktivistiskt, existentialistiskt 

och kognitivt perspektiv. Enligt empirin följs varje intervjupersons detaljerade och personliga 

beskrivningar av upplevelser. Dessutom ingår efterföljande träffsäkra citat, för att få fram 

helheten, som  tillägg till förståelseformen utifrån olika tema och sammanhang. I vissa citat 

medföljer en parentetisk ordförklaring för att förtydliga förståelsen av förekommande uttryck. 

Grupperna bearbetas i tur och ordning var och en för sig men med inbördes jämförelse i 

gruppen till kommentarer utifrån varje tema d.v.s. spelberoende, behandlare och specialist. 

Min avsikt har varit att få fram olika kategoriers synsätt och livsuppfattning med 

utgångspunkt från samma tema. Problemkomplexet spelberoende har därmed varit jämförbart 

för att i efterkommande avsnitt kunna analyseras. Slutligen görs sammanfattande kommenter 

mellan samtliga grupper och teman. 

 

5.2 Sammanställning av intervjupersoner  

 

5.2.1 Axel 56 år, tidigare spelberoende 

Axel är i grunden utbildad förskollärare men har dom senaste åren d.v.s. i början av nittio- 

talet arbetat som spelterapeut samt skrivit en bok om spelproblem. Pappan dog när Axel var 

10 år vilket innebar att Axel växte upp med en ensamstående mamma och en yngre bror. Axel 

har haft en bra uppväxttid och mamman har alltid funnits till hands och varit en stark, 

stöttande och kul person som hängde med på det mesta bl. a. fotbollsträningar och matcher. 

Hemmet var rörigt men har alltid varit öppet för kompisar och vänner. Axel har alltid haft lätt 

för sig och tyckte om att gå i skolan men ansågs som klassens ”clown” vilket resulterade i 

anmärkningar till och från. Axel utbildade sig först till utbildningsadministratör på 

universitetet. Eftersom det var svårt att få arbete inom detta gebit innebar det att Axel sadlade 

om till förskollärare. Han blev med tiden anställd på sin första tjänstgöring inom barn och 

ungdomspsyk i tre år. Därefter fortsatte Axel att arbeta med ungdomar som hade 

alkohol/narkotikaproblem samt ytterligare med missbruk av spel under många år och detta 

innan han själv blev fast i ”spelmissbruk”. Axel är i dagsläget gift och har två vuxna barn 

samt barnbarn. Det har aldrig funnits spel inom familjen tidigare. 

 



 

                                                                            33 

5.2.2 Jesper 45 år, tidigare spelberoende 

Jesper är idag arbetslös men är upplärd företagare inom ett familjeföretag. Jespers familj 

består av föräldrar och två systrar från en stad i Södra Norrland men kom senare att bosätta 

sig i Stockholmstrakten. Jesper kom tidigt i kontakt med spel det vill säga det traditionella  

sociala spelandet av kortspel i hemmet med sin farfar och  dennes vänner. Samvaron innebar 

att han redan som femtonåring fick delta i poker under veckosluten i kombination med 

alkohol och diverse festligheter. Men det stora spelet i Jespers liv handlade om spel på hästar 

och blev tidigt introducerad i hästsporten genom att i mycket unga år få följa med sin pappa 

på olika travbanor i landet. Detta medförde också att springa omkring i stallet och titta på 

hästar, äta på restauranger och prata hästar, vara med när pappan spelade på hästar samt få lite 

småpengar för att mot reglementet själv spela på hästar. I och med engagemanget fick Jesper 

en stark känsla för hästar både som djur, individ och spelobjekt. Spelet bestod av trav två 

gånger i veckan och riksspel på helger. När Jesper var arton år blev han själv delägare av en 

häst. Vilket också innebar att lägga fokus på travtränare, få tips om spel både på egna och 

andras hästar s.k ”sympatispel” och som uppfattades att ha kontroll på spelet. Jesper har en 

tvåårig ekonomisk gymnasielinje och en tio månaders militärtjänstgöring. Vid tjugo års ålder 

tog han över pappans företag inom bilbranschen och blev ensam företagare eftersom pappan 

flyttade utomlands. Under tiden har hästspel, resor både utomlands som i Sverige, 

inbjudningar till stora arrangemang och travtävlingar hunnit bli Jespers vardag. Allt 

deltagande gav också bekräftelser på att lyckas bra med hästar och i kombination med att 

aldrig se någon fara i att spela på hästar. Eftersom det fanns ett framgångsrikt företag som 

inkomstkälla, som fick stå för alla kostnader hur det än gick, uppfattade Jesper arbetet mer 

som en hobby, vardagar som helger. Vid den här tiden sammanbodde Jesper med  sin 

livspartner. När han var tjugoåtta år tog förhållandet slut på grund av för hög arbetsbelastning 

med företag och spel. Två år senare träffade Jesper en ny partner som han fortfarande idag är 

sammanboende och har tre barn med. 

 

5.2.3 Göran 37 år, tidigare spelberoende  

Göran har två yngre syskon på arton och tjugo år. Görans mamma var ensamstående och hade 

alkoholproblem upp till trettionio års ålder men anses idag vara en nykter alkoholist. Hon har 

även vid ett senare skede, fast under en kortare tidsperiod av livsfasen, varit spelberoende. 

Mammans andra problem var att återkommande byta partners. Görans far kom från USA men 

försvann tidigt ur bilden, det vill säga redan när Göran var två månader gammal. Detta 

beroende på att inte vara önskvärd hemma på grund av alkoholproblem. Göran har bara haft 

kontakt med sin far  vid ett enda tillfälle som trettonåring. Två år senare gick fadern bort i 

hjärtinfarkt. det inte fanns inga kända släktingar på pappans sida. I och med att Göran är 

uppvuxen i en missbrukarmiljö uppfattades mammans missbruksbeteenden och agerande, 

beträffande människosynen hur man hanterar relationer, som normala; att sakna umgänge, att 

ofta byta partners, att dricka sprit och slutligen kastas ut. Göran saknade en fadersgestalt 

under uppväxten och fick gestaltas av en morfar och en morbror vid  ytterst få tillfällen. 

Morfar dog tyvärr under ett tidigare skede i Görans liv. Kontakterna med släkt och vänner 

blev reducerade på grund av att mamman nyttjade alkohol och agerade stökig. Mamman 

försökte även begå självmord ett antal gånger. Arbetssysslan bestod till stor del av att få ihop 

pengar till alkohol som bedövningsmedel till egna problem. För Görans del har det inneburit 

att redan under unga år få ta på sig rollen som en ansvarstagare och att sköta markservicen. 

Han har vuxit upp som en mycket ensam person för att han inte kunde ta hem kompisar samt 

belastades ofta med dåligt samvete genom att tycka synd om sin mamma och försökte 

beskydda henne. Familjen flyttade ofta beroende på att mamman blev osams med grannar 

med påföljd av att Göran ofta fick byta skolor och kompisar. Göran hann aldrig bygga upp 
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eller uppleva trygghetskänsla under uppväxtåren och kände sig utfryst i skolan samt tog på sig 

offerrollen som mobbad. Göran ser ”missbrukarpersonlighet” som personifierad. Att fastna i 

”spel” var en tillfällighet för det kunde ha blivit vad som helst. Göran är numera frånskild och 

har en son på femton och en dotter på elva år.  

 

5.2.4 Karin 52 år, tidigare spelberoende  

Karin är gift och har två barn på sjutton och elva år. Karins familj kommer ursprungligen från 

södra Norrland. Familjen anses ha levt ett bra och lyckligt familjeliv och har i övrigt haft det 

bra. Pappan arbetade och mamman var hemma om dagarna. När Karin var sju år flyttade 

familjen till en stad söder om Stockholm. Vid nio års ålder fick hon en liten syster vilket 

innebar, eftersom mamman började arbeta vid denna tidpunkt, en hel del extraarbete. Bland 

annat att ställa upp som hjälpreda hemma med att ta hand om sin lilla syster och gå till lekis 

etcetera. Pappan arbetade ganska mycket och då i första hand med att leverera tidningar tidigt 

på morgonen samt att därefter hinna till sitt ordinarie arbete. Skolan har varit problemfri och 

Karin genomgick en nioårig skolgång. Eftersom familjen inte hade några problem upplevdes 

uppväxttiden som trygg och positiv. Varje årlig återkommande semestermånad har tillbringats 

i Norrland, i första hand hos mormor och därefter farmor. Det har förekommit spel i familjen 

utan inslag av pengar. Däremot har farmor nyttjat sprit. Karins pappa och farfar har varit 

periodare samt morfar som drack för jämnan ansågs vara alkoholist. Karins man har också 

varit alkoholist men är idag en nykter alkoholist men Karins stora problem blev att spela på 

”Jack Vegasmaskiner”.  

 

5.2.5 Olle, behandlare  

Olle är sextio år, legitimerad psykolog och psykoterapeut och har arbetat med missbruk under 

största delen av sitt verksamma liv. Han har också tjänstgjort som chefspsykolog inom 

kriminalvårdsstyrelsen och i samband med detta varit engagerad i ett nybildat drogprojekt 

(Österåkerprojektet för ett narkotikafritt fängelse). För cirka femton-sexton år sedan träffade 

Olle en fängelsekund som var spelberoende och började efter detta att intressera sig för 

människor som var spelberoende. Tillsammans med kunden skrevs en bok om spelproblem 

som kom att användas på kurser för fängelsekunder inom kriminalvården. Det har visats sig 

att många interner sitter i fängelset på grund av spelskulder och som i samband med detta 

inneburit vägen in i kriminalitet. I ett senare skede blev Olle behandlingsansvarig på ett 

nybildat behandlingshem för spelberoende vilket innebar att han under sin femåriga 

tjänstgöringstid kom i kontakt med många; ”Bingodamer”, ”Travspelare” och ungdomar som 

fastnat i spel på ”Jack Vegasmaskiner”. Olle arbetar numera privat med Internetberoende. 

 

5.2.6 Joakim, behandlare 

Joakim är trettioåtta år och har arbetat som psykolog i elva år. Joakim har huvudsakligen 

arbetat med vuxenpsykiatri samt olika forskningsprojekt som handlar om spelberoende. 

Joakim ser sig som både behandlare och specialist. I inledningsskedet  skrev Joakim en 

uppsats som handlade om ”anhöriga till spelberoende” och har därefter specifikt arbetat med 

anhöriga samt gick efter 1997 över till spelare. Joakim har personligen varit intresserad av 

spel och har alltid själv tyckt om att spela och anser sig vara uppväxt med en kortlek i handen. 

Detta innebär att han har större förståelse för problemet spelberoende. Joakim har även 

tillsammans med andra forskare deltagit i ett stort forskningsprojekt. Första fasen gick ut på 

att undersöka antalet personer som hade spelproblem och andra fasen innebar att undersöka 

och göra jämförelser av vad som kännetecknade spelproblem. Joakim har också varit med 

under uppbyggnaden av spelbehandlingsverksamheten vid Stockholms beroendecentrum men 

är numera verksam i ett privat företag som behandlare och konsult angående spelfrågor. 
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5.2.7 Lisa, specialist och behandlare  

Lisa är fyrtiosex år,legitimerad psykolog och psykoterapeut. Arbetar idag som projektledare i 

Stockholms spelberoendeprojekt innom öppenvård. Lisa arbetar kliniskt och ser sig inte som 

forskare utan mer som metodutvecklare. Från början arbetade Lisa som psykolog på en klinik 

med öppenvårdsmottagning. Arbetet innebar främst att arbeta med neuropsykiatriska och 

neuropsykologiska utredningar. 2003 kontaktades Lisa av en socialsekreterare som behövde 

hjälp med en klient som hade spelproblem. Detta var ett outforskat område för Lisa men kom 

att bli den utlösande faktorn och upptakten till att hon började sätta sig in i spelproblematiken 

och har sedan dess bara rullat vidare. Efter att ha deltagit i en konferens om spelmissbruk kom 

Lisa på tanken att skriva en behandlingsmanual för den aktuella spelbruksenheten. Det finns 

numera bra metoder för att behandla spelberoende. Enligt befintlig behandlingsforskning 

finns det två effektiva behandlingsmetoder för spelberoende med vetenskapligt underlag som 

används och dessa är; kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).  

 

5.2.8 Sture, specialist och behandlare  

Sture är legitimerad psykolog och psykoterapeut, handledare i psykoterapi, filosofie doktor 

och docent i pedagogik, professor emeritus i socialt arbete vid Stockholms universitet. Han 

har arbetat med beteendeterapi sedan 1965 och med missbruk sedan 1978. Sture har även 

arbetat med spel sedan i slutet på 1980-talet och har suttit som ordförande i ”Spelberoendes 

Riksförbund” samt ledde den stora svenska undersökningen/utredningen om spelberoende och 

spel i Sverige i slutet på 1990-talet. Sture är idag pensionerad och bosatt i övre Norrland. 

 

 

5.3 TEMA 1. Vägen in i spel, vad säger spelberoende  

Axel; hade fått en låg självbild i och med att både mamman och svärmodern gick bort nästan 

samtidigt. Detta innebar att identitetsbilden raserades, ”krackelerade”. Egentligen var Axel 

en mycket stark, trygg och glad person som hade haft lätt för sig under uppväxtåren. Under 

den ångestfyllda och dystra perioden hade Axel utvecklat ett spelberoende under en mycket 

kort tidsperiod. Vägen in i spel började med det nylanserade ”Oddset”. Genom att Axel vann 

första, andra, tredje och fjärde dagen i följd innebar det en ”kick” och flykt från vardagen. Och 

när spelvinsterna ideligen upprepades kände Axel att han kunde använda sig av det magiska 

ordet ”skicklighet” som gjorde att han blev fast i spelet under en mycket kort tidsram av två 

månader. Axel gick totalt in i sitt spelande men fick också stora minnesluckor under 

spelperioden. 

Eftersom jag upplever mej själv ...  efteråt så här ... ganska flyktbenägen å hade svårt 

å ”face a” (bemöta) dom här problemen ...  Jag kunde inte acceptera att livet var så 

tungt då så ... men jag tyckte att spel var så himla roligt, så jag hade hittat det här 

även om jag hade mått bra... Jaa, jag kände mig oerhört trygg i spelet. Jag var 

jätteduktig tyckte jag själv då, så att ... Nä den där perioden ... den är väldigt diffus 

också.  

 

Jesper; hade tidsmässigt svårt att hantera både hästspel och företag vilket innebar att han fick 

korta ned tiden på firman för att kunna träffa travfolk, äta luncher och transportera hästar till 
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tävlingar. Följden blev att Jesper försummade företag, anställda och kunder samt hade bara 

sporten kring hästen i tankarna. Men Jesper hade en stark självbild och självkänsla som 

innebar att ingenting kunde gå snett. Styrkan, självkänslan och tron på sig själv bekräftades 

oftast genom ryggdunkar av andra som tyckte att han var framgångsrik och såg inget fel i att 

leva så här. I och med att arbetssituationen var stressig sågs hästintresset som en avkoppling. 

Spelet och resorna innebar att göra någonting annorlunda. Vad som visade ”vägen in i spel” 

var bekräftelsen genom att en häst vinner, att bli ryggdunkad, att umgås med kända 

travtränare, att synas i tidningar och TV, att vara i vinnarcirkeln, att få pokaler, bucklor och 

vinnartavlor på hästar och sig själv. Att ha framgång innebar också prispengar och blev det 

negativt höjdes ribban och Jesper försökte ta igen förlusten via spel. Var det positivt innebar 

det att sitta på krogen för att fira. Så länge Jesper hade råd att svälja utgifterna mådde han inte 

dåligt och upplevde bara positiva känslor. Även om hästen inte alltid vann ryckte han bara på 

axlarna och gick vidare. 

Just det här med ... största missbruket var kanske att äga hästar för att det var vid 

vissa tidpunkter då som ... främst inför ett elitlopp där det kommer folk från hela 

Europa då ... man har träffat dom människorna, från olika länder ... i Frankrike, i 

Italien och Finland ... så man kände väldigt mycket internationellt folk. Så det blev ju 

stort ... Man var relativt känd i en elitkrets inom travet då ... bland travtränare, 

travbanor å hästägarkretsar ... å även om man inte hade bestämt sig för det, så är det 

ändå att man på nåt vis skulle visa sig stor och duktig genom att köpa en häst på 

auktionen ... utan det är lite berusning, å lite påtryckning, å lite hejarop, å det blev det 

... liksom lite tävling eller ”competition” på vem som ska ha den å den hästen ... Jaa, 

jag var duktig, å många ryggdunkar gjorde att; vad bra jag är ... Å då skulle jag ju 

fortsätta med det här ... För de är ju ... Förlorade jag ena kvällen, de kunde jag tjäna 

dagen efter på företaget ”so what (varför inte) ungefär va. 

 

Göran; såg sig som ett offer och hade låg självkänsla och identitet av att känna sig utanför. 

Det hjälpte inte att han tog på sig ansvar och var duktig hemma för han kom ändå alltid i 

andra eller tredje hand; för mamman hade ju spriten. Göran kände aldrig någon trygghet var 

han än befann sig, skola som hemma. Han gifte sig med sin livspartner som också, visade det 

sig, kom från en brokig bakgrund. Följaktligen levde dom i ett femtonårigt äktenskap med 

ideligen svårhanterliga familjeproblem. Sonen var svårt utåtagerande och uppvisade skiftande 

beteendestörningar som resulterade i en långvarig utredning på sex år beroende på att han var 

svårdiagnostiserad. Görans egen upplevelse och livssituation innebar att han inte önskade bli 

som sin mamma och att barnen inte skulle behöva växa upp i samma miljö som mamman. 

Men Göran hittade tyvärr inga verktyg för att undvika detta. Som första utväg planerades en 

kontaktman för sonen. Eftersom situationen blev stökigare och stökigare hemma använde 

Göran sitt arbete som förevändning för att slippa komma hem, och arbetade många gånger på 
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övertid eller åkte hem till sin mamma för att sitta av några timmar. Så småningom föddes barn 

nummer två och innebar ännu högre stressfaktor och kaos hemma. Göran fick ofta städa när 

han kom hem från arbetet. När ingen i familjen orkade längre kontaktades socialtjänsten som 

ordnade en kontaktman till sonen. Detta upplevdes till en början som en förbättring för sonen, 

men slutade med kaos och allting förvärrades. 

Det som hände att det vart ett väldigt slitsamt förhållande i vårt äktenskap p.g.a. att vi 

hade en son som inte var normal ... ansåg andra ... han tog för mycke plats, han 

störde å skapade mycke konflikter var han än va. Han skulle alltid vara först på 

allting ... det var bara han i fokus o.s.v. å visade ingen empati för andra eller nånting 

alls ... de gjorde att ”SOS” (socialtjänsten) kom in väldigt tidigt i våran familj.  

 

 ”Vägen in i spel” kom till av en ren slump. Till en början hade Göran spelat på ”Stryktipset”, 

”Oddset” och ”Triss”, dock inte så frekvent. Men nu blev det även ”Jack Vegasmaskiner” på 

en kinesisk restaurang och dessutom på en spelmaskin som han aldrig tittat åt tidigare.  

Så jag stoppade in en sedel och det tog bara några tryck ...  å så började hela 

maskinen skaka ...  så kom det ut en lapp där nere, å då hade jag vunnit fem gånger 

mer än jag hade stoppat in. Å de var en skön känsla först då, ”oj då”, ”waow”, gratis 

middag ... å vi som har så dålig ekonomi. Det var femhundra, maxbelopp ... vi hade 

fått gratis middag plus pengar hem ... jätteskön känsla.  

 

Ett par veckor senare vid lunchtid såg Göran en spelmaskin igen och erinrade sig den sköna 

känslan, spelade och vann. Men den här gången upplevde Göran något mer utöver 

vinnarkänslan och kände att han fick andrum. Det var som en ”kick” att kunna stänga av hela 

världen runt omkring sig, samtidigt som han fick tillbaka någonting det vill säga bekräftelse 

av att vara duktig. Detta resulterade i vägen in i spel som innebar att Göran fortsatte att spela 

på luncher; som tidsmässigt förlängdes medan vinsterna minskade. Eftersom han var sin egen 

chef med egna åtaganden kunde han styra luncherna som resulterade i att en timmes lunch 

kunde bli tre timmar. Men det innebar också i att Göran fick stressa tillbaka för att hinna bli 

färdig med sitt arbete. 

 

Karin; hade en positiv bild av sig själv. Självbilden och identitetsbilden innebar att vara pigg, 

glad, hjälpsam, omtänksam och tänka mer på andra än sig själv. Karin  ansåg att hon alltid 

varit så här det vill säga att hjälpa andra.  När Karin var 16 år och inte kom in på gymnasiet 

började hon arbeta på postgirokontor i Stockholm. Karin kunde inte säga när ”vägen in i 

spelet” började. Efter att ha arbetat ett antal år fick hon axelproblem och sjukskrevs till och 

från. Slutligen uppsökte hon en läkare akut som gav diagnosen förslitningsskador i nacke och 

axlar samt diskbråck och blev därmed sjukskriven i två och ett halvt år. Under 
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sjukskrivningsperioden gick Karin på rehabiliteringtvå timmar per dag. Efter sjukperiod blev 

det svårt att få arbete igen. Som långtidssjukskriven blev Karins livssituation långtråkig vilket 

innebar att hon började äta luncher på restauranger och kom i och med detta att upptäcka 

”Jack Vegasmaskinerna” och som blev inkörsporten till att börja spela.  

... jag hade jättetråkigt på dagarna när jag var långtidssjukskriven å visste inte vad 

jag skulle göra, så jag började gå ut å äta lunch på restauranger å då upptäckte jag 

dom hära ”Jack Vegasapparaterna” och tänkte; ´jag provar väl, det ser kul ut´ ... 

plink, plink, plink ... Å sen slutade det med att jag inte åt lunch utan bara spelade 

 

5.3.1 Kommentar till spelberoende i TEMA 1, vägen in i spel 

Intressant är att se vilket bakgrundsbild som visat; ”vägen in i spel” och spelberoendet. Rent 

statistiskt kan man se att tre av fyra personer haft en bra uppväxt och två av tre har upplevt ett 

öppet hem med släkt, vänner och kompisar. Den fjärde personen nämner ingenting om detta. 

Eftersom fadern visade sig vara periodare kan det ha legat ett dolt problem här som kanske 

inneburit svårigheter att ta hem folk under vissa tidsperioder även om familjebilden 

kännetecknats som mycket bra. Familjebild och uppväxt visar att det finns ett till två syskon i 

grupperna med undantag av en som inte växt upp med sina syskon p.g.a. sjutton och nitton års 

åldersskillnad. Två av fyra har vuxit upp med en ensamstående mamma och tre av fyra 

personer har fått kontakt med spel och alkohol under uppväxtåren Två av fyra saknar fortsatt 

skolutbildning med undantag av en person som saknar arbete men var upplärd företagare i ett 

familjeföretag vilket betecknas som begränsad skolutbildning. Tre av fyra har arbete idag. 

Fjärde personen förlorade sitt arbete vid upptäckten av spel (se tabell 2 nedan). 

 

Familjemiljö                                                                     │      Ja      │     Nej     │  Begränsad   │  Ej nämnd  

1. Bra uppväxt                                                                             3                 1                  ―                      ―           

2. Öppet hem för släkt och vänner                                              2                 1             ―                       1      

3. Uppväxt med 1-2 syskon                                                        3                 1                  ―                      ―             

4. Ensamstående mamma                          2                 2                  ―                      ―                

5. Fått kontakt med spel och alkohol i hemmet                       3                 1                  ―                      ―                 

6. Saknat fortsatt skolutbildning                        2                1           1                       ― 

7. Har arbete idag                                                 3                1          ―                      ―                   

Tabell 2. Nummer 1-6 visar bakgrundsbilden före spel och nummer 7 visar arbetssituationen efter spel (tabellen 

åskådliggör enbart antalet fyra spelberoende ur forskningsgruppens totala antal av åtta personer)  
 

Axel växte upp med en ensamstående, kul och stöttande mamma samt en yngre bror. Han 

trivdes bra i skolan men uppträdde utåtagerande genom att ta på sig rollen (fadersrollen) som 

klassens clown. Axel hade dock levt med en far i tio år. Göran har också växt upp med en 
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ensamstående mamma som hade alkoholproblem men har däremot inte upplevt eller känt 

saknat efter en sann och äkta fadersgestalt. Detta innebar att Göran tog på sig fadersrollen i 

mycket unga år samt levde med ett dåligt samvete och offerroll och försökte förstå, skydda 

och ta hand om sin mamma. Jesper som var enda sonen i familjen hade en bra relation till sin 

pappa och fick ofta följa med på resor till olika travbanor. Han skolades tidigt in i spel på 

hästar och tog på sig vuxenrollen som egen företagare i väldigt unga år. Karin fick också 

ikläda sig en vuxenroll redan som nio åring, fast som mamma, vilket innebar extraarbeten 

samt att ta hand om sin lilla syster. 

 

Axel uppfattade uppväxttiden som trygg och rolig och kände sig bekräftad av sin mamma som 

hängde med på allt och det fanns alltid plats för kompisar i hemmet. Axel tycker om 

ungdomar och utbildade sig till förskollärare, tog tjänst inom barn och ungdomspsyk, fortsatte 

arbeta med alkohol/narkotikaproblem samt spelmissbruk vilket innebar att han tidigt skolades 

in i missbrukarvärlden trots att det inte förekommit spel i familjen. Jesper har haft en bra 

kontakt med familjen och känt sig bekräftad. Han utvecklade tidigt en stark känsla för hästar 

både som djur, individ och spelobjekt  och blev bekräftad genom att lyckas med hästspel och 

ett framgångsrikt företag. Men Jesper är också uppväxt med det traditionella sociala 

kortspelet hemma i kombination med alkohol och andra festligheter. Göran har haft en otrygg 

och kontaktlös uppväxt och kommer från ett hem som saknat värme, tillhörighet, öppenhet 

och medmänsklighet. Dessutom att inte få känna sig bekräftad i hem och skola. Göran ser sig 

mer som ett offer med förvrängd människosyn, missbrukarpersonlighet och avsaknad 

barndom. Trots  den dåliga uppväxten är Göran internutbildad och har arbetat som chef.  

Karin har inte haft några familjeproblem och upplevde uppväxttiden som trygg med positiv 

självbild och bra släktförhållanden. Spel har förekommit men utan inslag av pengar, däremot 

med inslag av alkohol i familjbilden bl.a. morfar, farmor, farfar, far och make. 

 

För Axels del började ”Vägen in i spel” när familjen drabbades av två dödsfall inom en kort 

tidsram och innebar att den starka och positiva självbilden ”krackelerade”. Den dystra tiden 

resulterade i ett snabbt framväxande spelberoendebeteende på ”Oddset”. Axel fick även 

”kickar” och flykt från vardagsbekymmer. Genom att inledingsvis vinna ett antal gånger fick 

Axel känslan av att vara ”skicklig”. Inom en tidsram av två månader var spelberoendet ett 

faktum. Jespers bild ser lite annorlunda ut beroende på att han varit uppvuxen, och i 

kombination av det framgångsrika företaget, levt på hästsporten. Man kan anta att ”vägen in 

spel” skedde under en längre tidsperiod. En annan skillnad är också att styrkan, självkänslan 
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och tron på sig själv bekräftades av ryggdunkar genom andra som tyckte han var 

framgångsrik, och innebar en dubbel förstärkning. Den sedan uppväxttiden redan uppbyggda 

tryggheten och självbilden förstärktes ytterligare i tron att inget kunde gå snett och Jesper såg 

inget fel i att leva så här. Det positiva firades tillsammans med andra och innebar prispengar, 

att vara duktig och att synas i vinnarcirklar. Det blev inte alltid vinst men Jesper hade råd med 

det, var det negativt höjdes bara ribban och förtydligade ”vägen in i spel”. Görans självbild 

var att känna sig otrygg och offercentrerad. Han utgick från en redan mycket låg självkänsla 

och identitet samt kände sig utanför samhället genom att alltid komma i andra hand ”för 

mamman hade ju spriten”. Den redan mycket dåliga självbilden smittade av sig på övriga 

familjemedlemmar. Sonen var utåtagerande och svårhanterlig och saknade  kontakten med 

Göran som inte hade verktygen för att förbättra sitiationen. Resultatet blev att Göran flydde, 

från verkligheten, till sin mamma som trots allt fick fungera som någon slags grundsubstans. 

Det vill säga ett rop på hjälp för att lindra den sedan tidigare traumatiserade tillvaron. Göran 

var som klippt och skuren för första fasen; ”vägen in i spel”. Han gick in på en kinesisk 

restaurang och konfronteras med ”Jack Vegasmaskinen” som gav bekräftelse, upplevelser och 

andrum d.v.s. en ”kick” av att kunna stänga av hela världen runt omkring. Dessutom fick han 

uppleva vinnarkänsla och bekräftelsen på att få tillbaka någonting samt känna sig duktig som 

innebar ytterligare nya starka upplevelser för Göran. En timmes luncher blev tre timmars 

luncher och Göran fick stressa tillbaka för att hinna med försenade uppgifter. Karin hade en 

stark positiv självbild/identitetsbild och kände sig glad, pigg och hjälpsam. Efter att ha arbetat 

på posten några år fick Karin problem med hälsan som resulterar i att hon blev 

långtidssjukskriven p.g.a. förslitningsskador. Detta innebar att tiden upplevdes som långtråkig 

och hon fick svårt att hitta ett tidsfördriv för att ersätta den förlorade arbetstiden (saknad 

identitet). Karin besökte restauranger för att äta luncher och kom av en ren tillfällighet, 

nyfikenhet, i kontakt med en ”Jack Vegasmaskin” som visade ”vägen in i spel” vilket innebar 

att hon blev fast i ett två och ett halvt års spelberoende. 

 

5.4 Vägen in i spel, vad säger behandlaren  

Olle; anser att uppväxtförhållandena för spelberoende personer kan vara väldigt blandade 

idag och förekommer bland rikemansbarn såväl sämre bemedlade ungdomar. Detta kan bero 

på att spelet har en egen dynamik och Olle har sett ytterligare förstärkning av detta sedan han 

började arbeta med databeroende ungdomar. Spelet har en överrepresentation bland pojkar 

som vetenskapligt kan förklaras med en biologisk disposition där äventyrligheten rent 
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genetiskt är representerad. Dessutom finns det också en psykologisk sårbarhet där spelet ger 

bekräftelser. Tillgängligheten och lättheten till spelet via nätet kan bekräftas omedelbart. 

Skickar du ett ”Chat” så får du svar ... går du in i dom här dataspelen så är du en 

”important person”(viktig person) ... du är väldigt levande ... med i en händelse.  

 

Självbild och identitet kan bero på att den inte blivit bekräftad i skolan som innebär att 

ungdomar iklär sig en annan roll framförallt på nätet som vikingahövding, klanledare eller 

utifrån olika positioner att vara en viktig person. Om bilden visas bero på en underliggande 

depression eller ångest tar man till spel som en flykt eller medicinering och måste då spela till 

varje pris för att visa sig på styva linan. Det har också visat sig att många begåvade barn av 

bristande intresse för skolan hoppat av när dom börjat spela och ligger på topp eller tillhör 

speleliten. En spelare erkänner inte sitt problem vilket innebär ett enda stort förnekande och  

projicerar gärna ut att andra har problem men inte dom själva. Angående våld i TV och 

dataspel och huruvida detta påverka spelaren kan vara svårt att säga och kräver mer forskning.  

... man kanske dödar tusen terrorister varje dag , dag ut och dag in i fem år å då 

måste man ... synsättet ... jaa då måste ju hjärnan påverkas också ...   

 

Joakim; anser att vägen in i spel kan bero på tidigt starka upplevelser tillsammans med spel 

som då oftast introducerats genom kompisar, förekomst av spel i familjen, spelberoende 

föräldrar samt att utsättas av reklam och massmedia. Som grov indelning av spelare kan vara; 

att spelet fungerar bra, dom vinner pengar vilket påverkar hur man tänker om spel, att man har 

psykiska problem där spel kan fungera som medicinering, att fungerar bättre samt att det 

inträffat någon kris som gör att man ökar sitt spelande och blir beroende. Identitet och 

självbild kan påverkas av en trasslig bakgrund eller psykiska problem som gör att självbilden 

helt klart blir bräcklig och ökar beroendet av ”feedback”. Kopplingen mellan spel och 

självbild kan bero på händelser i spel samt vad spelaren tycker om sig själv. Men trots allt så 

krävs det att man bli introducerad i spel och att spelandet uppfattas som positivt. Orsaken kan 

vara blandad och spelet finns i hela samhället vilket gör det svårt att se några tydliga mönster 

förutom att det till en början är väldigt positiv. 

... många gånger är det ... att man sakta förskjuter gränser ju värre grejer det blir. 

Man bryter mot normen som man själv och som samhället har ... å man begår brott 

för att finansiera sitt spelande.   

 

Känslobilden och livssituationen visar att personen stänger av sin omgivning och agerar 

frånvarande. Generellt tyder det på att många inte fått redskap för att hantera sina svårigheter 

för att stå ut med sina negativa känslor och som kan vara beroende av uppväxten. En 
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ytterligare orsak är också att personen har tråkigt och förväntar sig att det skall hända saker 

runt omkring. Joakim ser inget samband mellan aggressioner, våld och spel. Men äldre barn 

som spelat TV-spel tidigt i livet kan utveckla problem med spel om pengar i ett senare skede.  

 

5.4.1 Kommentar till behandlaren i TEMA 1, vägen in i spel 

Olle anser att uppväxtförhållandena är väldigt blandade idag och att spel förekommer både 

bland rikemansbarn som sämre bemedlade ungdomar beroende på spelets egen dynamik. Vad 

som visat sig är att det finns fler pojkar än flickor som är involverade i spel. Tillgängligheten 

och lättheten via nätet gör att bekräftelsen sker omedelbart. Som biologisk disposition och 

vetenskaplig förklaring kan sägas att äventyrligheten rent genetiskt är starkt förknippad. Den 

psykologiska sårbarheten påverkas av spelet och ger bekräftelse. Om identiteten inte blir 

bekräftad i skolan finns det stor risk för att spelaren iklär sig en annan roll i olika positionen. 

Spelaren känner sig som en viktig person under pågående spel som gör att spelet lockar och 

identiteten och självbilden blir positiv. En spelare förnekar sitt spel men projicerar gärna 

problemen till andra. Huruvida TV-våld påverkar en spelare är svårt att säga idag men innebär 

dock att det bör forskas mer på området. 

 

Joakim menar att introduktionen in i spel är starkt förknippat till kompisar, spel i familjen, att 

ha spelberoende föräldrar samt att utsättas för reklam. En grov indelning visar att lockelsen 

sker genom vinster av pengar. Har man dessutom psykiska problem eller kris fungerar spelet 

som medicinering och spelandet ökar. Om man redan från början en bräcklig bakgrund är 

man mer beroende av en ”feedback” för att hjälpa upp den låga självbilden och identiteten. 

Kopplingen mellan självbild och spel är beroende av vad spelaren tycker om sig själv och om 

spelet uppfattas som positivt. Det är svårt att ge några tydliga mönster eftersom spelet finns i 

hela samhället. Känslobild och livssituation i spelet visar att spelaren stänger av sin 

omgivning och är frånvarande. Generellt kan sägas att personen inte fått dom rätta verktygen 

att klara av eller hantera svårigheter under uppväxten. Vissa har tråkigt och förväntar att det 

skall hända någonting men våld och spel har inget samband. 

 

5.5 Vägen in i spel, vad säger specialisten  

Lisa; har arbetat med spelberoendebranschen sedan tre år tillbaka och bedömer att det numera 

finns mer litteratur om spelberoende. Tidigare års statistik visar att det förekommit flera ”Jack 

Vegasspelare” som dessutom varit överrepresenterats av unga invandrarpojkar, framförallt 

hos fattiga människor. Men de senaste två åren har förändrats och idag förekommer det andra 
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människokategorier som kommer på behandlingar. Förklaringen till tidigare spel kan ha berott 

på att fattigare kategorier av spelare varit på flykt från verkligheten på grund av att inte ha ett 

arbete och/eller utbildning. Vilket inneburit att man sökt sig till denna form av avkoppling för 

att glömma verkligheten. Lisa tycker att den ökande Internet och dator användningen är ett 

stort växande problem och tror att vissa som har svårt med sociala kontakter får lättare att 

kommunicera via nätet. Dessutom känner föräldrarna sig tryggare idag när barnen sitter 

hemma framför datorn istället för att springa omkring på stan. Lisa arbetar endast med spel 

om pengar då spel ersätter det verkliga livet för att få en annan form av bekräftelse. Det har 

visat sig att vissa kvinnor som börjat spela varit deprimerade och haft behov av flykt. Men 

man bör då påpeka att depressionen inte är en orsak till spel utan en konsekvens. Lisa anser 

att det finns attityder och värderingar i samhället som uppmuntrar till spel framförallt när det 

handlar om pengar, ”spelar man blir man rik”. Beträffande dataspel får man inte hamna 

utanför och använder därför spel som ett kommunikationsmedel. 

Dom har en övertro på sin egen skicklighet och kunskaper, å att dom tror att med sin 

skicklighet eller kunskap som kan påverka utfallet ... om jag kan tillräckligt mycke om 

maskinen eller poker eller nånting annat så kan jag påverka utfallet. 

 

Samhället bär ett stort ansvar till spelproblematiken. I och med att spelen är utformade så att 

spelaren framkallar en illusion att kunna påverka spelet. Det största skiljetecknet av att vara 

spelberoende eller inte är att spelaren har en kognitiv störning vilket innebär att spelaren har 

utvecklat en övertro på sin egen kapacitet om att påverka utfallet. Vad som särskiljer olika 

beroendeformer är att du inte kan se på en individ som spelar att han är spelberoende. Att vara 

spelberoende innebär upplevelsen av att spelet är oerhört spännande och bekräftas med 

”kickar”, men upplevs också stressande att behöva jaga pengar hela tiden. Spelberoende 

skiljer sig inte mycket från andra beroendeformer. Tankar upptas av att planera sitt spel. 

Men det som kännetecknar beroende är två saker; å de är kontrollförlusten eller 

toleransökningen som vi kallar det också ... å abstinensen ... Om jag behöver spela för 

mer å mer pengar eller mer tid, för att uppnå samma kickar ... där har jag 

toleransökningen, å de kännetecknar att man är beroende. Sen abstinenstolerans ... de 

är också en annan känneteckning för beroende och inte för missbruk nödvändigtvis. 

   

Sture; har under mer än tio år ägnat sitt professionella liv åt att söka kunskap om kognitiv 

beteendeterapi.  Han har följt utvecklingen av spel och dess skadeverkningar och påpekar 

allmänna uppfattningar där spelberoende anses vara spelindustrins akilleshäl. Sture menar att 

om spelberoendet drabbar många människor, så kullkastas påståenden att spel bara skulle vara 

ett oskyldigt nöje enligt nöjesindustrins utsagor. Sverige valde först att förneka problemet. 

När sedan problemen blev uppenbara visades ett intresse men utan engagemang. Det skedde 
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också en ökning av spel hos invandrare och etniska minoritetsgrupper Men tiderna 

förändrades och Sture såg fram emot en period av allokering av resurser för införskaffande av 

kunskaper.  

Det borde ligga i allas –spelindustrins, folkrörelsernas och allmänhetens– intresse att 

få fram bästa möjliga vetande och forskning på området ... Det har skett en hel mängd 

förändringar i spelproblematiken de senaste tio åren, särskilt på 2000-talet med 

införande av internationella kasinon, spelautomater och nu senast Internetspel. Det 

senare är ett potentiellt stort hot som man inte vet särskilt mycket om, helt enkelt för 

att man inte ordentligt undersökt området. 

 

Sture menar att mycket kan göras men en bråkdel görs. Problemen är procentuellt större bland 

ungdomar och invandrare och ungefär dubbelt så många som har problem kan betraktas som 

riskgrupper för att få problem om spelomsättningen ökar och uppmuntras i vårt samhälle. Om 

spelen ökar i samhället uppstår fler skador på näringsliv, produktivitet och samhällsmoral. 

Spelproblem drabbar i stor utsträckning redan underprivilegierade grupper, som 

lågutbildade, låginkomsttagare, personer med psykiska besvär och sjukdomar, 

missbrukare av andra medel, kriminella, liksom personer som kan komma åt pengar 

eller varor och frestas att använda dom på spel. Ökningen väntas fortsätta av tre skäl: 

1) Den sociala acceptansen av spel har svängt från negativ till positiv, 2) Legalt spel 

är ett sätt för regering och folkrörelser att skaffa pengar, 3) Ett växande antal 

människor lever i emotionell och finansiellt stressade familjer. 

 

En vanlig uppfattning är att spelberoendet är irrationellt det vill säga svårigheter att ta sitt 

förnuft till fånga för att komma tillrätta med problemen. Att förändra innebär att granska 

negativa bieffekter och titta på skadeverkningar av spel för att kunna minska dem. Men för 

detta krävs kunskap det vill säga kunskaper med långsiktigt fungerande forskning och därtill 

utförd av kompetenta forskare.  

Spelberoende är mera en social och emotionell störning än en medicinsk, även om 

man här liksom vid andra missbruksproblem kan finna biologiskt genetiska faktorer 

som påverkar. Den individuella variationen är stor bland de spelberoende. 

 

Spelberoende avslöjar brister i samhällets välfärd. För att kunna göra något åt problemet är 

det viktigt att syna staten, spelindustrin och folkrörelserna som finansierar spel och profiterar 

på problemen samt minska skadorna med förebyggande insatser och effektiva motåtgärder. 

 

5.5.1 Kommentar till specialisten i TEMA 1, vägen in i spel 

Lisa anser att det finns mer litteratur om spelberoende idag. Enligt statistiken var det fler 

invandrare och fattiga människor som var Jack Vegasspelare förr men numera finns det andra 

kategorier människor som kommer till behandlingar. Vilktet förklarades med att fly från 
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verkligheten av att sakna arbete och eller utbildning. Lisa ser med oro på den växande 

framfarten av datoranvändningen och som används för att kunna tillfredställa behovet av 

kommunikation. Hon arbetar bara med spel om pengar och har funnit att många kvinnor som 

kommit in i spel varit deprimerade och haft behov av flykt. Samhället uppmuntrar till spel och 

bär ett stort ansvar till spelproblematiken idag. Spelaren har en kognitiv störning och 

utvecklar oftast en övertro på sig själva för att påverka utfallet. Spelet upplevs som oerhört 

spännande och ger ”kickar” men är också stressande p.g.a. att behöva jaga pengar hela tiden.  

 

Sture har sökt kunskap om kognitiv beteendeterapi i mer än tio år och följt utvecklingen av 

spelberoende och påpekar uttrycket spelindustrins ”akilleshäl”. Tidigare såg man en ökning 

av spel hos invandrargrupper som senare förflyttades även till övriga grupper. Från början 

förnekades problemen, sen blev man intresserad utan engagemang som så småningom ledde 

fram till allokering av resurser för att införskaffa kunskap. Mycket kan göras men lite görs. 

Ungefär dubbelt så många som har problem kan betraktas som riskgrupper som får problem 

om spelomsättningen ökar och uppmuntras av samhället. Vi behöver förändra och granska 

bieffekterna och minska skadeeffekterna. Det behövs långsiktigt fungerande forskning och vi 

måste syna staten, spelindustrin och folkrörelserna som finansierar och profiterar på spel. 

 

5.6 TEMA 2. Att spela, vad säger spelberoende   

Axel; spelade på ”hästar” och Oddset” under hela sin vakna tid. Han gick till och med ned i 

arbetstid som försäljare för att få mer speltid och satt ofta i sin bil och plockade ut ”V-5 or” 

och tippade på ”Oddset”. Hur spelet än gick ansåg Axel att han var duktig och trodde att han 

med kunskap och skicklighet skulle kunna vända spelet uppåt. Han kände sig först väldigt 

trygg när han spelade men fick stora minnesluckor och började så småningom må dåligt. 

Spelet påverkade all övrig livsföring och mycket fick åsidosättas, exempelvis familjen som 

kom på andra plats. 

Arbetet kom på nåt konstigt vis på första plats för att ... jag var på arbetet för att jag 

ville ha en ograverad lön den 25-e ... dels för att täcka spelförluster å betala 

spelskulder ... gjorde allt för att få loss pengar till att spela.  

 

Spelandet doldes väl för familj och vänner och Axel åkte dagligen till en annan stad under 

dom tre till fyra första månaderna. Efter ett tag fick han kredit och började ringa in spelen för 

att slippa resorna. Axel var ansvarig för  ett handelsbolag åt människor som visades vara 

kriminella, tanken var att tvätta pengar. När spellyckan vände nedåt måste Axel låna pengar 

av sina spelvänner och då kom vändpunkten. Det gick bara utför och bilden börjar bli hotfull 
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för både Axel och hans familj, som fortfarande inte kände till spelhistoriken. När han väl var 

inne i kriminaliteten insåg han att spelskulderna var stora och gick dessutom till helt fel 

människor. Han kände att han försuttit chansen att be om hjälp men trodde fortfarande att han 

skulle kunna vända sin skuld till vinst. Han blev dömd till fängelse och kände en viss lättnad 

att hamna i polisförhör. Självbilden innebar numera att känna sig totalt misslyckad och det 

fanns ingenting som var positivt längre. Axel ansåg att enda chansen till vägen tillbaka var att 

spela igen. Han kände fortfarande en stark längtan till spel och ville ge det en ytterligare 

chans. Axel förenklade sitt spel genom att få krediter hos ombud. Sista tiden fick han inte ut 

så mycket av sitt spel. Det kändes inte kul längre men familjen var fortfarande helt ovetandes. 

Ja, jaja ... jag ser mig som identitetslös ... alltså jag var bara ett ´fly´i vinden (flyende 

varelse) å så ... jag ser mig som oerhört vilsen ... Så jag känner ju inte igen mig själv. 

 

Jesper; spelade mest på ”V-65” och ”V-75” lopp en till två gånger i veckan och åkte oftast 

från företaget vid tretiden på eftermiddagen och kom hem klockan elva på kvällen. Men när 

han var på andra travbanor och platser kunde det även innebära övernattningar. Övriga kvällar 

kunde han gå till tobaksaffären och spela för spänningens skull eller sitta framför ”TV” eller 

”text-TV” på tippextra. Jesper såg aldrig spel som missbruk. Men med facit i hand insåg han 

att det var mer förluster än vinster och spelet blev mer omdömeslöst ju mer han spelade. Allt 

gick ut på att kunna vinna tillbaka det han hade förlorat samt att fylla igen hålen av det 

satsade kapitalet från företaget. Effekterna innebar konkurs beroende på skatteskulder. 

Självbilden falnade och Jesper ansåg att han borde omyndigförklaras och hade skuldkänslor 

för alla lögner och problemförnekande. Jesper fick dåligt samvete och insåg att det var en 

skam i sig när företaget gick i konkurs samt på grund av självbilden av att känna sig 

misslyckad som affärsman. Trots detta fortsatte Jesper att spela, stal pengar från barnens 

konton och ljög hemma. Hästägandet försvann i och med att firman gick i konkurs men under 

samma period ökade spelet mer och mer genom att Jesper försökte spela ihop pengar för att 

betala igen vissa skulder. Under sista fasen av sitt spel började Jesper kritiseras av sina 

anställda men många visades, utåt sätt, vara ganska solidariska. När det slutligen inte fans 

möjlighet att betala igen kreditkorten kom verkligheten ikapp men Jesper fortsatte ändå att 

ljuga och ordna privatlån som tyvärr gick till fel ändamål det vill säga ”spel.” Företaget 

visade på likviditetsbrist orsakat av att Jesper skrev ut falska verifikationer och på grund av 

effekterna. Efter konkursen tilldömdes han ett års fängelse av Stockholms tingsrätt för 

bokföringsbrott eller bedrägeri. Tiden var nu inne för att inställa sig på anstalt för att avtjäna 

sitt tilldömda straff och det riktiga erkännandet av Jespers spelberoende kom inte förrän han 

hamnade inom kriminalvården. 
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... kommer dit å första dan ... bara man ser sig omkring ... å säjer; ´men va faen gör 

jag här´? Kände mej inte hemma ... det är inte min värld. Jag har nog aldrig känt mig 

kriminell ... Å börja tänka själv ... å svara på frågor som; ´varför är jag här ... vad är 

orsaken till att jag hamnade här´? Man grubblar på orsaken ... ja straffet vet jag ju, 

det teoretiska pappret.    

 

Göran; flydde in i ”Jack Vegasmaskinerna” för att få ro och vara i sin egen värld men hade 

ändå en känsla av att vara otrogen mot sin fru för att luncher blev till sena kvällar. Efter spelet 

kom ångesten av att ha betydligt mindre pengar i plånboken samt inför barnen som upprepade 

gånger hade ringt och undrat varför han inte kom hem. Göran spelade sex av sju dagar i 

veckan och fortsatte att ljuga hemma tills lögnerna inte blev hållbara längre och frun 

upptäckte att pengarna inte räckte till miniexistensen. Den ena lögnen överträffade den andra 

och familjen började resonera och Göran gjorde sin första bekännelse för husfridens skull. 

Jag har problem jag behöver hjälp. ”Ja jag vet, säger hon, men jag vet inte vad 

problemet är.” Då berättade jag vad problemet va ... å jag menar att då föll en sten 

från mitt hjärta för att jag liksom kunde säja det här till henne.    

  

Stressfaktorn ökade för att Göran inte hann med sitt arbete, saknade pengar som från början 

gick att få via låneinstitut samt skuldbördan för vad han gjort gentemot andra. Resultatet blev 

att han fick svårt att sova på nätterna pågrund av återkommande tankar hur han skulle få fram 

pengar till nya spel. Eftersom Göran stod för ekonomin kunde han manipulera för att få 

summorna på dom rätta ställena. Det blev långa dagar för Göran som gick upp klockan sex på 

morgonen och kom hem mellan nio till elva på kvällarna. Men ”kicken” var oftast en fristad 

då han fick vara ifred och något annat existerade inte. Om barnen ringde när han spelade blev 

han bara irriterad och slog av telefonen. Göran var nu inne i värsta snurren av allt ljugande, 

lögner som han gärna ville tro på själv och kontrollen i spel kändes fortfarande fullständig.  

De var jättelånga dagar, de var ... som då bestod av ingen sömn egentligen förståss, 

för på natten så sov jag ju inte, då låg jag ju ... ömsom vaken å halvsov å ... planerade 

hur jag skulle kunna spela i morgon, för det var viktigt för mej ... å de jag presterade 

de va ju bara för min egen del ... alltså jag presterade nånting för att jag mådde bra 

under väldigt korta perioder ... sen mådde jag ju jättedåligt under längre perioder.  

 

Men ”kicken” förändrades genom att de så härliga kickarna att vinna pengar påverkades av 

stressen att försöka vinna tillbaka pengar. Om så skedde uppfattade Göran ändå att han var 

duktig. Insatserna ökade och belöningssystemet indikerade att han var duktig på någonting 

vilket stundtals skänkte meningsfullhet av att komma hemifrån på grund av stress. Det fanns 

också en negativ känsla av att ständigt försöka vinna tillbaka pengar hela tiden. Detta innebar 

en gnagande oro och hopplöshet att aldrig komma ur problemet. Arbetskamraterna fick aldrig 

vetskap om Görans spelberoende eftersom han nogsamt betalade igen skulden genom att 
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förskjuta den till någon annan. Göran hade nu hamnat i sin värsta fas både spelmässigt och 

känslomässigt men fortsatte sitt spel tills gränsen var nådd och för att gå i väggen. 

 

Karin; gick på rehabilitering två timmar per dag och åkte därefter direkt till lunchställen med 

spelmaskiner. Efter att ha spelat i två till tre veckor använde hon även lunchpengarna till sitt 

spel. När pengarna så småningom tog slut ordnades snabbt ett telefonlån med ockerränta.  

Karin spelade dagligen på ”Jack Vegasmaskiner” och planerade in speltiden när barnen var i 

skolan och maken på sin arbetsplats. Det gick snabbt och lätt att via telefon ordna fram nya 

lån när det behövdes mer pengar för att omgående därefter gå till posten och kvittera ut.  

... heter dom ”Citybank” ... å så även ”Ellos” och ”Haléns” kunde man få lån på fem 

hundra kronor, men det räckte ju en dag i alla fall ... man är bara inställd på blinke-

blinket där.  

 

Karin spelade sammanlagt två och ett halvt år. Att spela innebar ”kickar” för att döva 

tristessen och hon var inte medveten om någonting annat än blinket på apparaten. När det blev 

svårt att få pengarna att räcka gömde hon undan makens och familjens övriga räkningar för att 

få mer pengar. Karin ljög och manipulerade, omfördelade räkningar, förbrukade makens 

studielån och tömde även barnens bankböcker. Hon slängde bort viktiga papper och tog hand 

om sin egen deklaration för att synbara förändringar inte skulle upptäckas och kände sig 

otroligt nervös inför upptäckten. Karin hade hela tiden en djup oro och ångest inför 

situationen när bubblan skulle spricka. Kulmen var nådd när skattemyndigheten hörde av sig 

och maken hade hamnat på obestånd hos myndigheten för att inte ha betalat låneskulder. Efter 

upptäckten var Karin totalt identitetslös det vill säga. att inte vara en fullvärdig människa. 

Å då åkte vi ner tillsammans å gjorde de ... å då såg han på den ... att det stod ”SSS” 

de e skuld och han blev mer eller mindre rasande.  

 

Karin fungerade som en robot, tillredde frukost åt barnen, var snäsig, planerade hur hon skulle 

få pengar till nästa spel och hur hon skulle klara dagen även om hon inte spelade. Suget var 

stort och hon levde i sin egen lilla värld. Spelet var en ”kick” som innebar någonting extra. 

Karin mådde hur bra som helst framför apparaten och blev det vinst kände hon sig hur duktig 

som helst och spelade omgående upp vinsten i hopp om att vinna ännu mer. De starka 

effekterna gav belöningar påverkade av lampeffekter, plingandet, rasslet och klirret i kassan.  

Då var man stor å så tänkte man, om jag spelar en hundring bara så spar jag resten 

till i morgon, men det gick inte ... å ibland kanske bara en halvtimme, man fick sin 

kick ... ångestkick ... å ett tu tre så e man minus lika mycke ... men så fort man lätta på 

rumpan så kom ångesten ... fruktansvärt. 
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Karin fick kritik av en väninna för sitt spelande på en gemensam Ålandsresa och som ansåg att 

Karin måste ha spelproblem. Karin förnekade på det bestämdaste sitt spel. Kort tid efter resan 

och när deklarationsavslöjandena var ett faktum gick Karin en obehaglig tid till mötes. Hon 

grät bittra tårar och fick lägga korten på bordet samt berätta allt. Karin tyckte trots allt det var 

skönt att få bekänna färg men kände djup ånger och dåligt samvetet under en mycket lång tid. 

 

5.6.1 Kommentar till spelberoende i TEMA 2, att spela 

Axel spelade under hela sin vakna tid på ”Hästar” och ”Oddset” och gick till och med ned i 

arbetstid samt arbetade som försäljare för att få mer speltid till att tippa och plocka ut ”V-

5or”. Jesper spelade på ”V-65” och ”V-75” en till två gånger i veckan från eftermiddagar till 

sena kvällar och åkte ibland till vissa travbanor som kunde innebära övernattningar. Vissa 

kvällar satt han i tobaksaffären och tittade på ”TV-tippextra” eller ”Text-TV” för spänningens 

skull. Göran flydde in i ”Jack Vegasmaskinerna” för att få ro och vara i sin egen värld och 

kände sig otrogen mot sin fru för alla sena kvällar och spelade sex av sju dagar i veckan. 

Karin går på rehabilitering två timmar per dag och fortsätter därefter direkt till sitt lunchställe 

för att spela på ”Jack Vegasmaskiner”. Lunchpengar byts senare ut till enbart spelmaskiner. 

 

Axel kände sig väldigt trygg i sitt spel. Även om lyckan vände nedåt hade han en stark 

längtan till spel. Han ville ge spelet en ytterligare chans och började förenkla sitt spel med 

krediter via ombud. Trots facit i handen såg Jesper aldrig spelet som ett missbruk. Men han 

insåg ändå att det oftast inte innebar några vinster utan mest förluster. Han spelade mer 

omdömeslöst ju mer han spelade. Men när det inte fanns möjligheter att betala igen krediten  

kom verkligheten ikapp och spelet var inte meningsfullt längre. Jesper fortsatte ändå att ljuga 

om sitt spelande och ordnade privatlån som gick till fel ändamål. Göran såg spelet som 

meningsfullt och kände sig duktig. Insatserna ökade och belönades med att känna sig på topp 

och uppleva meningsfullhet. Efter spelet kom ångesten av att ha lite pengar kvar samt att ha 

missat sina barn som upprepade gånger ringt och undrat varför han inte kom hem. Den 

negativa känslan av meningslöshet innebar att aldrig vinna för att komma ur hopplösheten. 

Karin uppfattade spelet som meningsfullt och spännande det vill säga det blev en ”kick” från 

tristessen. Suget av att spela gjorde att hon mådde hur bra som helst, i sin egen lilla värld, och 

blev det vinst kände hon sig duktig och spelade upp vinsten.  

 

Axel ansåg sig vara duktig och hade en stark identitet och hur spelet än gick trodde han på sig 

själv att genom kunskap och skicklighet kunna vända spelet uppåt. Men när spellyckan bara 
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gick nedåt måste han låna pengar av sina spelvänner och bilden blev hotfull och för en 

ovetandes familj. Självbilden innebar att känna sig misslyckad och ingenting var positivt 

längre. Trots detta hade han en stark tilltro till sig själv och ansåg sig kunna förändra läget 

genom att spela. Jesper som under en lång tid fått känna sig duktig med stark självbild via 

ryggdunkar av andra började nu inse att han borde omyndigförklaras. Han tyngdes av 

skuldkänslor för alla lögner och problemförnekande. Följden blev att känna misslyckande och 

få en låg självbild som affärsman. Han fortsatte ändå att ljuga och stjäla pengar från barnens 

konton för att kunna spela ihop pengar och betala igen skulder och stilla spellusten. Göran 

hade långa arbetsdagar och upplevde ”kicken” som en fristad för att få vara ifred, allt annat 

existerade inte. Mitt i värsta snurren av allt ljugande hade han fortfarande tron på sig själv och 

kände tillhörighet genom att ha kontroll på läget. Karins spel innebar ”kickar” och hon var 

inte medveten om någonting annat än blinket på apparaten. Hemma var hon snäsig och 

planerade bara för nästa drag till mer pengar. Efter upptäckten kände hon sig identitetslös det 

vill säga att inte vara en fullvärdig person och kände sig som en robot. 

 

Axel hade stora minnesluckor och mådde mycket dåligt. Spelet påverkade all övrig livsföring 

och familjen åsidosattes och kom på andra plats. Han satte sig i stora spelskulder hos andra 

mindre välanpassade personer och hotbilden blev mer påtaglig och stressig. Behovet av 

pengar ökade och han utförde kriminella handlingar och blev dömd till fängelse. Sista tiden 

fick han inte ut någonting av sitt spelande, det var inte det var kul längre och han kände sig 

vilsen och identitetslös. Jesper misskötte företaget och effekterna blev att firman gick i 

konkurs på grund av skatteskulder. Eftersom företaget visade på likviditetsbrist orsakat av att 

han skrev ut falska verifikationer blev straffet ett års fängelse för bokföringsbrott och 

bedrägeri. Göran saknade pengar, hann inte med sitt arbete, kände stor skuldtyngd och hade 

svårt att sova på nätterna för alla återkommande tankar att få fram pengar. Detta innebar att 

den positiva ”kicken” förbyttes mot stress och han befann sig på gränsen för att gå i väggen. 

Karin fick svårt att få pengarna att räcka och gömde undan familjens räkningar, studielån, 

tömde barnens bankböcker, slängde viktiga papper, ljög och manipulerade samt kände ångest 

inför situationen när bubblan skulle spricka. 

 

Axel dolde sitt spelande för familjen och åkte till en till en annan stad och spelade för att inte 

bli upptäckt. Detta innebar att ingen kände till hans spelperiod. Dessutom försvårades 

spelbilden för övriga familjemedlemmar som inte kunde sätta fokus på vart pengarna tog 

vägen eller att kritisera det han höll på med. Jesper försökte spela ihop pengar för att betala 
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igen vissa skulder till företaget. Under sista fasen hade hans spel upptäckts bland vissa 

anställda som innebar ett kritiserande av företagets soliditet. Personalen visades ändå vara 

solidariska utåt sätt för att skydda företaget. Göran konfronterades hemma när pengarna inte 

räckte till miniexistensen längre och familjen fick i och med detta en första bekännelse. 

Däremot uppfattade inte arbetskamraterna att Göran var spelberoende eftersom han alltid 

betalade igen skulden genom att förskjuta låneskulden till någon annan. Karin hade nogssamt 

dolt sitt spelande men fick kritik av en väninna för sitt spelande på en Ålandsresa men som 

förnekade på det bestämdaste. En kort tid efter resan avslöjades bluffen genom en granskning 

av deklarationshandlingarna och maken fick ett utbrott och Karin fick bekänna färg inför 

samtliga familjemedlemmar. 

 

5.7 Att spela, vad säger behandlaren   

Olle; anser att dataspelet ”nätpoker” är den vanligaste formen av spelberoende beroende på 

att dom är billiga, lättillgängliga och bekväma. Dessutom rör det sig om ungdomar som inte 

kommer in på kasinon. Föräldrarna ser det som positivt när femtonåringen är hemma framför 

datorn än ute på stan och dricker sprit. En viktig poäng att betona är kunskapsklyftan mellan 

generationerna. På grund av att den digitala ungdomsgenerationen ligger före förekommer 

brister i kommunikationen mellan ungdom och förälder. Som nästa spelform kommer ”Jack 

Vegasmaskinerna” som står på pizzeriorna. 

... å de plingar, å de är färger, å de är flashit ... alla dom här upplevelserna går direkt 

till hjärnans lustcentrum. Hjärnan mår bra av att bli positivt förstärkta av dom här 

signalerna, å de gör att man stannar i det här tillståndet. Ungefär som en haschare 

stannar i sin lilla glaskupa ... när man känner ett rus, så känner dom här ungdomarna 

kickar ... å det gör att det blir en beroendeutveckling.  

 

Skadeeffekterna på nätpoker visar sig snabbt och innebär skulder samt brist på pengar som 

kan leda till olagliga konsekvenser. För mycket spel på dator kan också innebära att skolan 

havererar, undernäring på grund av dålig kosthållning samt dålig kontakt med familjen. 

Beträffande identiteten innebär det att inte vara nåbar, bli arg och irriterad. Klyftan mellan 

generationen visar ett förändrat synsätt av vad som anses vara meningsfullt. 

... du lever så begränsat liv, du har villa och bil ... men jag lever i cyberspace så du 

kan inte komma å tala om för mej vad som är ett bra liv. Jag lever ett bra liv i min 

värld, men det kan inte du förstå.  

 

Spelaren har utvecklat en annan identitet. Den nya synen innebär att det inte finns någonting 

att göra och som med andra ord benämns ”monotonundvikare”. Orsaksgrunden är att dom inte 
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klarar av att ha tråkigt. I och med engagemanget i spel befinner sig spelaren i ett ”euforiskt 

stadium” som dom även önskar bevara. Man skyddar sitt missbruk genom förnekelse. 

Själbilden innebär att leva isolerat i sin datavärld. Problem som kan uppstå beror på att 

föräldrarna kan bli en ”möjliggörare” eller medberoende det vill säga att dom sponsrar 

spelaren för mycket och gör det bekvämt till att fortsätta spela. Spelaren betraktar spelet som 

ett kärleksobjekt som kan orsaka konflikter med anhöriga och samhälle.  

 

Joakim; har uteslutande arbetat med personer som varit engagerade i spel om pengar på 

kasinon och automater på restauranger. Joakim anser att dataspel är mer förekommande idag. 

Följder som uppstår av att spela är att det tar för mycket tid; att använda tid och pengar som 

man inte har. Spelet innebär sociala, ekonomiska och moraliska konsekvenser exempelvis 

kriminella handlingar. Självbilden under spelperioden tydliggörs genom primära spänningar 

beroende på att det är härligt och spelaren känner sig levande och upprymd. Men i ett senare 

skede söker spelaren flykt från verkligheten. Flykten kan bero på att han befinner sig i en 

ångesttillvaro hemma som han vill fly ifrån samt försöker få tillgång till sociala mötesrum 

genom att spela.  

Alltså någon taxichaffis jag träffade en gång som sa; när jag kommer till Solvalla ... 

jag kan prata med vem som helst ... för dom har ett givet samtalsämne å så där ... 

skulle man göra samma sak på tunnelbanan skulle folk tro att man var galen ... så att 

du får tillgång till olika rum och sammanhang som du själv vill definiera det.  

 

Orsakssammanhangen rör sig om belöningar genom att känna sig duktig, kunnig, bättre än 

andra, få social status, att bli någon samt kunna förutse slumpen. Kroppen har svårt att skilja 

på vinst och nära vinst vilket innebär att även förluster blir belönande. Joakim anser att 

hjärnans belöningssystem är inblandat i spel beroende av alla positiva upplevelser. När 

kroppen upplever ett sug på grund av dopamineffekter, blandar kroppen ihop suget med 

verkligheten och suget uppfattas som ett behov. Problem som spelaren kan möta är samhällets 

dåliga beredskap av spelproblem. Kontakten med anhöriga förändras genom att dom tappat 

tilliten för spelaren och samvaron med vänner avtar. Kvinnorna är mer intresserade av bingo 

medan männen ser bingo mer mer som statusmässigt och inte som ett kunskapsspel. Joakim 

tycker det är bondfångeri utom möjligtvis i poker där dom skickliga spelarna brukar stå. 

 

5.7.1 Kommentar till behandlaren i TEMA 2, att spela 

Olle anser att ungdomar oftast väljer ”nätpoker” idag för att dom är billiga och lättillgängliga. 

Andra orsaker kan vara att dom inte kommer in på kasinon och att föräldrarna föredrar att 
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ungdomarna stannar hemma istället för att vara ute och supa. Det finns en stor kunskapsklyfta 

mellan generationerna idag. Skadeeffekterna på nätpoker visar sig snabbt och innebär dålig 

kontakt med vuxna samt innebär ett hälsoproblem. Som identitet innebär det att ej vara nåbar,  

lättirriterad och arg. Spelaren byter identitet och ser spelet som meningsfullt. Självbilden går 

ut på att leva isolerat i sin ”datavärld” s.k. ”euforiskt stadium”. Problemet kan vara att 

spelaren ser spel som ett kärleksobjekt och att föräldrar kan vara möjliggörare till fortsatt spel. 

 

Joakim anser att spelet tar för mycket tid och att det handlar om sociala, ekonomiska och 

moraliska konsekvenser som kan leda till kriminella handlingar. Själbilden innebär spänning, 

att känna sig levande för att i ett senare skede fly från en ångesttillvaro och att få tillgång till 

sociala mötesrum. Att spela är också att känna sig duktig, vara bäst och få social status. 

Kroppen har svårt att urskilja vinst och nära vinst och få tillgång till belöningssystemet genom 

dopamineffekter. Problem uppstår av dålig beredskap i samhället, att vänner försvinner och 

anhöriga tappar tilliten till spelaren. Kvinnor spelar bingo medan män föredrar kunskapsspel. 

 

5.8 Att spela, vad säger specialisten  

Lisa; anser att bästa sättet att påverka politikerna och regeringen är att sätta sig in i problemet 

och sätta press på politikerna. Det behövs mer resurser till behandling, mer forskning och mer 

hjälp av förebyggande insatser, till exempel mindre reklam och mer informationskampanjer 

för  att minska farligheten i spel. Regeringen har makten, pengarna och resurserna samt bär 

ansvar och formar riktlinjer. Bästa behandlingsresultat av spelproblem kan nås genom att följa 

en trappstegsmodell utifrån klientens behov. Vilket innebär information samt motiverande 

samtal i olika former, kognitiv beteendeterapi eller sluten vård om så behövs. Enligt viss 

forskning finns inga samband mellan aggressioner, våld och TV. Annan forskning säger att 

risken är större när det gäller dataspel i kombination av personliga egenskaper som gör att 

man fastnar för våldsamma spel.  

Jag tror faktiskt så att nån påverkan måste man ha ... för om man ser på våld, då och 

då ... man spelar ... och som barn har man inte riktigt perspektiv eller mellan vad det 

är som är verklighet, å vad det är som inte är verklighet. 

 

Synen på spel som viktig inkomst i stadskassan styrs väldigt mycket av vilka värderingar och 

attityder som finns i samhället. Reklamen styr både direkt som indirekt. Problemspelandet i 

Sverige kan idag betraktas som ett folkhälsoproblem. Inom psykiatrin kan man se 

ångestfyllda, depressiva och självmordsbenägna patienter och inom sjukvården förekommer 

kroppslig ohälsa till följd av en konstant stress skapat av situationen. Spelberoende är ett dolt 
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missbruk som man känner skuld och skam för och vad det har fört med sig. Man försöker 

dölja vidden av sitt spelande genom lögner och förnekanden. Den nya socialtjänstlagen trädde 

i kraft 1 januari 2002 och trots att man i olika sammanhang fört fram ett förtydligande i 

lagtexten angående konsekvenser av spelberoende så har inget förändrats.  

Det handlar för det mesta om att man har tömt gemensamma banktillgångar, barnens 

besparingar, bedrägerier och förskingringar på arbetsplatsen, lån hos ”olämpliga” 

och hotfulla långivare och att man är fullständigt desperat. 

              

Sture; tycker det är självklart att inställningen till spel måste förändras. Vad som hitintills 

gjorts är olka undersökningar för att uppnå bra behandlingsresultat. Bästa resultatet får man 

genom att försöka förändra beteenden samt påverka attityder och dess styrfaktorer. 

Åtgärder hänger samman och är beroende av varandra, så att om man gör ett bra 

jobb på ett lägre trappsteg behöver man inte gå vidare till nästa mera omfattande och 

dyrare insatser. Fungerar information, lagar och regler, blir det förmodligen mindre 

behov av terapi och behandling. Fungerar enkel och billig behandling, behövs inte 

den dyrare högre upp på trappan. Försummar man de förebyggande insatserna på 

lägre trappsteg får man svårlösta och dyra problem högre upp. 

 

Det finns tre skäl till att ökningen av spel förväntas fortsätta och det är genom att den sociala 

acceptansen av spel har svängt från negativ till positiv. Legalt spel är ett sätt för regering och 

folkrörelser att skaffa fram pengar och ett växande antal människor lever i emotionellt och 

finansiellt stressade familjemiljöer. Till de viktigaste skadeverkningarna av spel hör att antalet 

spelberoende ökar när spelomsättningen ökar. Det finns positiva aspekter på spel också 

exempelvis som fritidssysselsättning, gemenskap, spänning och glädje. Men man bör väga det 

goda mot det onda för att undvika miserabla skadeeffekter hos individen. 

 Men påverkan av spelproblem omfattar också den spelandes beroende till 

omgivningen. Här blir det att vi skall behandla långt mer än ett problem hos 

individen. Familjer, anhöriga, vänner och bekanta i ofta omfattande nätverk kan vara 

indragna i en spelberoendes problem. Det är oundvikligt men behandling av spelare 

blir därför ofta  familjearbete, systemterapi och nätverksarbete.              

 

Ju fler spel som exponeras i ett samhälle desto större blir skadorna. Spelberoende har svårt att 

värja sig och är lätta att påverka via spellokaler, spelbutiker, reklam och massmedias löften 

om vinster. En stor del av befolkningen drabbas av spelberoende genom sin närhet till spel.  

 

5.8.1 Kommentar till specialisten i TEMA 2, att spela 

Lisa anser att vi måste sätta större press på regering och politiker för att få mer resurser till 

behandling, forskning och förebyggande insatser samt att minska reklam och farligheter i 
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spel. Hon tror att våld genom spel kan påverka personen men forskningen säger motsatsen 

Bästa behandlingsmetoden är att följa upp en trappstegsmodell som bygger på klientens 

behov av hjälp.  Samhällssynen beror oftast på attityder, värderingar och reklamen styr både 

direkt som indirekt. Spelproblemen betraktas idag som ett folkhälsoproblem både inom 

psykiatrin med självmordsbenägna patienter samt inom sjukvården som kroppslig ohälsa.  

Spelberoende lever på lögner och förnekande. Socialtjänstlagen har trots påpekande inte följt 

upp konsekvenserna av spelberoende i det nya lagförslaget. 

 

Sture tycker det är självklart att inställningen till spel bör förändras. Många åtgärder hänger 

ihop och är beroende av varandra för att göra ett bra jobb. Det är viktigt med en fungerande 

information, lagar och regler för att skapa ett mindre behov av terapi och behandling. Ökning 

av spel förväntas fortsätta genom att den sociala acceptansen till spel har svängt från negativ 

till positiv. Att legalisera spel är regeringen målsättning för att skaffa fram pengar och när 

spelomsättningen ökar, ökar också skadeverkningarna. Det finns positiva aspekter på spel 

också men det gäller att väga det goda mot det onda. Men påverkan av spel innebär också att 

spelare blir beroende av sin omgivning det vill säga när behandlingen blir ett familjearbete. 

Många spel ger stora skadeeffekter och spelaren får svårt att värja sig. 

 

5.9 TEMA 3. Vägen ut ur spel, vad säger spelberoende 

Axel; dolde sitt spelande även på anstalten han befann sig på och ville inte inse sitt problem 

men man hade misstankar åt vilket håll det lutade och kontaktade en psykolog från 

kriminalvårdsstyrelsen för att granska fallet Axel.  

Jag satt på en anstalt utanför Norrköping, så det var ju ganska enkelt att ta dit 

chefspsykologen på kriminalvårdsstyrelsen för å titta på vad jag var för en luring ... å 

jag hade ju bestämt mej ... att nån jävla psykolog skulle jag inte släppa inpå livet ... 

det här e bra jag slipper ju lura honom i alla fall ... för att han skulle minsann inte 

visa vem som skulle spela eller inte spela.   

 

Resultatet blev att Axel med viss styrning och behandling av sin psykolog började inse att han 

hade spelproblem och åkte upp på ett behandlingshem för en rekognosering. Men han insåg 

att behandlingsmetoderna för spelproblem inte var den rätta metoden. Axel återvände till 

anstalten och skissade upp ett behandlingskoncept som antogs. Därefter påbörjades ett 

samarbete mellan Axel och psykologen som innebar att Axel fick frigång och åkte runt till 

olika anstalter och föreläste om spelproblem. Axel skrev också en bok som kom att användas 

inom kriminalvården. Axel fick inga återfall men mådde fruktansvärt dåligt och hade ångest 
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och spelsug under behandlingstiden men kände ändå en annan ”kick” när han kunde lämna 

allt bakom sig.  Självbilden och identiteten stärktes gradvis av behandlingen och  han fick nya 

upplevelser och större ödmjukhet till livet. Familj och vissa vänner är tillbaka igen.   

... och jag fick en chans, sen är det ju inte alla man får chanser hos. Det är väldigt 

många som, med all rätt vänt mej ryggen ... alltså jag har ju svikigt dom väldigt 

mycket, som fortfarande har mycket svårt att glömma ... å jag tycker att jag går med 

rak rygg. Jag är stolt ...  jag har avtjänat mitt straff ...  jag har tagit tag i det.  

 

Axel har en annan självkänsla och identitet idag. Han anser att självkänslan skänkt trygghet 

som gör att han kan känna ödmjukhet inför livet och tillåta sig må bra samt slippa tävla med 

sig själv för att bli bättre på någonting. Självbilden som från början var bra förstördes av 

spelet, men han känner sig numera bra igen. Axel är glad över sin erfarenhet och har insikt 

som innebär att han kan leva ett enklare och öppnare liv trots sårbarheten som fortfarande 

finns kvar.  Problem med anhöriga var helt spelrelaterat, vissa valdes bort och andra inte. 

Axel tror inte på spel och anser att det är nolltolerans som gäller. Han är klart medveten och 

inventerar i egna intressen och önskemål. Han saknar ingenting och ”kicken” idag är att hålla 

föredrag för hundratals gymnasieelever som sitter tysta, lyssnar och tar till sig hans budskap.   

Jag tror att om jag började spela idag så ... för det första så sitter jag inte här på 

spelandets förening i Stockholm om tre veckor ... då är jag nog mer ett fall för Fonus 

eller för fängelset ... jag vet ju att jag är totalt omåttlig när det gäller spel.  

 

Jesper; anser att inställelsen på anstalt blev ett rop på hjälp för att där öppnades det ännu mer 

möjligheter till spel samt risken att bli rånad var stor. Det fanns inte en enda inom 

kriminalvården som hade kunskap och förståelse om spelmissbruk. Jesper hade turnen att få 

kontakt med en psykolog samt parallellt även kontakt, via en hjälplinje, med en person som 

arbetade med spelberoende. Han bedömdes som kraftigt beroende spelmissbrukare. På grund 

av att  Jesper ändå var socialt anpassad fick han permission och kunde efter behov få gå på 

öppna kvällsmöten hos en stödperson. Han fick rådet att försöka omvandla sitt straff till 

behandling på behandlingshem. Eftersom Jespers önskan inte uppfylldes stannade han kvar på 

häktet och fortsatte med regelbundna möten och samtal enligt kognitiva beteendeterapins 

tankegångar och blev spelfri efter tretton månader. Självbild och identitet förändrades 

beroende på traumat av att vara borta från barnen under en så lång tid. Jesper har numera fått 

en annan livskvalitet men anser fortfarande att han har misslyckats och planerar göra en 

skuldsanering på allt negativt bland annat hos kronofogden. Men Jesper känner sig inte riktigt 

återställd och skuldkänslorna resulterar i att han känner sig kuvad. Han menar att det är dom 

kortare glädjestunderna som räknas och anser att han har tio år på sig att reparera skadan både 
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socialt som ekonomiskt. Jesper känner inget prestige eller statustänkande längre och kan 

tänka sig vilket annat arbete som helst för att kunna försörja sin familj. Många vänner från 

fängelsetiden är försvunna idag. Men den betydligt mindre skara  vänner som finns kvar är 

ändock  dom sanna och äkta vännerna och som kan tillmätas högre livskvalitet. Jesper kan 

numera blicka framåt för att spelsuget är borta, men känner sig fortfarande socialt innesluten 

och skäms när han möter folk som refererar till hans historik.  

Så det kommer ju alltid att sitta i ... å obehagliga känslor när man träffar vissa 

människor, det tror jag, jag har svårt för. Jag tänker väldigt tajt (snävt) ... nu är det 

familj ... barn å familj, närmaste  först då ... å få tillbaka självförtroendet ... få tillbaks 

deras tro på mej ... dom bitarna vill jag ha tillbaks ...  

 

Jesper kan fortfarande tippa vilket strider mot behandlingens grundprinciper. Sportintresset 

till hästen finns kvar men refererar inte till någon återfallskänsla eller känsla av att bli triggad 

eller få ”kickar” längre. Han skulle aldrig köpa trisslotter eller bingolotter med risken att 

känna sig bunden och vill inte visa sina negativa svagheter längre. Jesper känner fortfarande 

upp och nedgångar och tänker ofta på vad han egentligen skulle ha gjort för pengarna som han 

spelade bort. Eftersom det alltid finns en återfallsrisk gäller det att bevaka sig själv samt följa 

nolltoleransens  princip. Ett gott råd är att komma till insikt om sitt missbruk. Dessutom köra 

med öppna kort speciellt till nära och kära så att man får den hjälp som behövs. Jesper betonar 

att det krävs psykisk styrka för att våga begära hjälp. 

 

Göran; hade spelproblem och blev hjälpt av hustrun till en första kontakt med Stockholms 

spelberoendeförenig för att få ytterligare information och man inledde ett första möte med 

återföljande behandlingar av två timmar i veckan. 

Å jag satt väl i soffan å alla andra presenterade sej å dom hade ju liksom ... jag tyckte 

att dom ... dom hade ju problem de hade ju inte jag, jag hade ju bara spelat lite grann 

... Ja ska inte trilla dit, jag är så jävla stark, men de va jag inte ... 

 

Göran gick på ett tio veckors program och sa hela tiden att han var spelfri fast han egentligen 

inte var det. Han levde på lögner och kände att han fortfarande ville fly hemifrån och tog sig 

upprepade återfall under den långa behandlingstiden. Det uppstod nya konflikter hemma och 

sonens beteende förvärrades ytterligare. Göran och sonen sjukskrevs i åtta månader och dom 

flyttade hem till Görans mamma. I samband med detta berättade sonen att han hade blivit 

sexuellt utnyttjad under en tvåårsperiod av sin kontaktman. Sonen placerades därefter i ett 

familjehem med lyckat resultat. Göran genomgick ett nytt behandlingsprogram på sex 

månader och var därefter spelfri i tre månader. Han kände sig väldigt stark samt försökte 
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nysta upp barndomsproblemen men fick ytterligare ”ett återfall” på grund av trygghet i spel. 

Han fortsatte att gå på behandlingar i elva månader och började fokusera på spelproblemen. 

Göran ingick i ett nytt samboförhållande och fick nya problem som resulterade i ett nytt 

återfall kombinerat med alkohol och medicinerades i tre månader via en beroendeavdelning.   

 

Göran började inse sina problem och gick på olika behandlingsformer. Han ingick i 

Huddinges första pilotprojekt med kognitiv beteendeterapi för spelberoende i tolv veckor, 

psykoterapi i sexton veckor samt fortsatte på öppna möten i spelberoendes förening och kunde 

änteligen känna att han fått nyckeln till sitt problem. När Göran hade varit spelfri i ett och ett 

halvt år insåg han att den långa vägen till bättring med all sannolikhet hörde ihop med hans 

barndomsupplevelser. Han har alltid känt sig nedtyngd och haft låg identitet. Göran känner 

skuld för allt han gjort, men tycker ändå att han kommit långt i utvecklingen samt upplever 

frihet från ångest idag. Göran såg behandlingstiden som en ny vinst för varje dag som gick av 

allt stöd och hjälp. Han spelar inte mer och anser att det är nolltolerans till vilket spel som 

helst. Identitet kännetecknades av en hårt spelande person som präglats av dåligt beteende. 

Göran har ingen kontakt med sin förra fru som  hade svårt att förlåta honom för allt svek, och 

vars hjälp till bättring han inte riktigt nappade på. 

Jag tänker inte på spel längre som intressant. Men jag kan inte lova att jag aldrig 

kommer att spela för då skulle jag ljuga för mej själv ... men jag kommer göra allt jag 

kan för att inte spela ... jag känner att jag har vänt ut och in på dom flesta 

pusselbitarna å de kommer kanske inte å passa ihop på ett bra tag ...  

 

Göran lever ett rikare liv idag och har lärt sig hantera stress och kan lättare känna hur han 

fungerar i olika situationer. Rådet är att alltid gå på behandlingar för att uppnå det stora steget. 

Men viktigast av allt är dock att inte spela, att komma till insikt om sig själv samt att göra det 

för sin egen skull. Som ytterligare steg är att gå på regelbundna möten, även om man spelar 

under tiden och sist men inte minst vara ärlig mot sig själv och andra. 

  

Karin; vars make själv varit alkoholberoende och gått på behandlingar och som  fortfarande  

är engagerad i alkoholisternas förening en gång i veckan kunde efter ett tag mycket väl förstå 

Karins situation.   

Han förstod så småningom, men inte till en början för då var han så upprörd ... 

absolut ... för att jag hade ljugit å alla såna saker, så att de ... men sen när han kunde 

prata normalt å vara normal ... då ja. De va han som leta reda på de här stället i 

Hjorthagen. 
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Paret gick, till en början, tillsammans på öppna möten på grund av Karins starka motstånd att 

gå dit.  Karin skämdes och hade svårt att känna sig närvarande. Hon tyckte situationen var 

bedrövlig och grät sig igenom de tre första gångerna och såg allt  i en dimridå´ samt ville bara 

glömma att hon fanns till. Känslan tog ett helt år att lägga åt sidan. Karin mådde dåligt, hade 

svårt att förlåta sig själv och grät för det mesta när hon var ensam med sin ångest. Hon gick 

på terapi hos spelberoendes förening i sexton veckor och fick även efter nio månades väntan 

stöd och hjälp från kommunen. Karin var identitetslös under en lång period med låg självbild 

och dåligt samvete för vad hon hade gjort. Behandlingen bestod av kognitiva samtal. Karin 

känner sig väldigt nöjd med behandlingen idag. Det dåliga  samvetet innebar att hon gick upp 

några trappsteg men ramlade ned igen på grund av att hon hade svårt att förlåta sig själv. 

Karin kom så småningom till insikt och började tänka att det som skett har skett och fick 

därmed framtidsperspektiv. 

Jamen han e nån slags magnet (behandlaren), ja han e de ... jag har svårt att förklara 

men han vet precis vad han pratar om ... ja han vart rent av förbannad på mej till slut 

för att jag inte kunde gå ett steg till på trappan, jag bara stod kvar ...  

 

Efter behandlingstiden kände Karin en invärtes tomhet men genom ett idogt bearbetande av 

alla kaotiska tankar blev slutresultatet positivt igen. Hon har också berättat om sina 

spelproblem för sin syster, närmaste anhöriga, vissa grannar, väninnor, chefen på 

arbetsplatsen, rektorn i skolan där hon arbetar samt arbetskamrater i övrigt och alla har varit 

förstående. Barnen är glada och tycker att dom fått tillbaka sin glada mamma igen. Karin har 

varit spelfri i fyra år och känner ingen längtan och vågar säga ”aldrig mer” och går på öppna 

möten för att kunna hjälpa andra. Rådet är; lägg korten på bordet och berätta allt.  

 

5.9.1 Kommentar till spelberoende i TEMA 3, vägen ut ur spel 

Axel fick behandling och styrning av sin psykolog som resulterade i att han började inse sitt 

problem. Han beslutade sig först för att rekognosera fram ett behandlingshem men valde att 

stanna kvar i häktet och utarbetade ett arbetskoncept för spelberoende. Axel fick frigång för 

att i samarbete med sin psykolog föreläsa på olika anstalter som innebar en hjälp till 

självhjälp. Jesper upplevelser av anstalt var ett rop på hjälp och insåg att kriminalvården inte 

var insatt i vad spelberoende innebar. Han fick ändå kontakt med en psykolog som visade 

vägen till ytterligare kontak med en hjälplinje för spelberoende. Jesper ansågs vara socialt 

anpassad och fick permission för att gå på regelbundna öppna kvällsmöten med samtal enligt 

kognitiv beteendeterapis tankegångar. Göran som hade svårartade barndomsupplevelser och 

levde med en konfliktfylld familjebild involverades i ett mångsidigt behandlingsprogram för 
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att ta sig till ”vägen ut ur spel”. Behovet av flykt hemifrån innebar upprepade återfall under 

en lång behandlingstid och resulterade i att han fick ingå i olika behandlingsprogram som; 

kognitiv beteendeterapi, avvänjning på en beroendeavdelning, psykoterapi samt öppna möten 

på spelberoendes förening. Karin som kommer från en släkt med beroendebakgrund fick först 

hjälp av sin man att komma till spelberoendes förenings öppna möten men hade också ett 

stort behov av samtalsterapi utifrån kognitiv beteendeterapis tankegångar från kommunen. 

 

Axels fick inga återfall men mådde fruktansvärt dåligt och hade ångest och spelsug. 

Självbilden och identiteten som från början var hög blev under spelperioden låg men stärktes 

gradvis under behandlingen och kände ödmjukhet till livet. Jespers identitet och självbild blev 

låg när han under fängelsetiden förlorade kontakten med sina barn. Han upplever en annan 

livskvalitet  idag sedan han blev spelfri och har planerat en skuldsanering av negativa 

upplevelser från sitt förflutna. Jesper har fortfarande upp och nedgångar och får negativa 

tankar och skuldkänslor. Han försöker numera ta tillvara dom korta glädjestunderna. Göran 

hade utgått med skuld, nedtyngdhet, låg självbild och diffus identitet men upplevde styrka 

under behandlingstiden. Eftersom hans status var konfliktfylld hade han svårt att ta tag i sitt 

liv och bygga upp en positiv självbild. Göran upplevde ändå vinster varje dag allteftersom 

behandlingen fortskred och har ingen ångest längre. Karin som ursprungligen haft en bra 

självbild hade svårt att förlåta sig själv för vad hon hade gjort och upplevde sig som 

identitetslös med låg självbild och dåligt samvete men har numera tillförsikt inför framtiden. 

 

Axel fick en annan ”kick” genom att kunna stänga dörren efter sig när behandlingstiden var 

över, är glad för sin insikt och erfarenhet samt lever numera ett enklare och öppnare liv.  Han 

är nöjd med behandlingen och har en annan ödmjukhet inför livet. Jesper känner sig inte 

riktigt återställd och har skuldkänslor som resulterat i att känna sig kuvad. Jesper planerar att 

inom en tio års period kunna reparera skadan både socialt som ekonomiskt. Han vill inte visa 

negativa svagheter lägre och lever väldigt ”tajt” med sin familj vilket innebär att fortfarande 

vara socialt innesluten och skämmas när han möter folk som refererar till hans historik. 

Göran insåg slutligen att han hade problem och började gå på olika behandlingar och förstod 

att den långa vägen till bättring hängde ihop med hans barndomsupplevelser som fick honom 

nedtyngd. Upplevelsen av terapiperioden har inneburit vinster, stöd och hjälp. Karin hade 

svårt att förlåta sig själv vilket också resulterade i att hon oftast halkade ned från trappstegen. 

Genom behandlingen fick hon möjlighet att klättra upp igen och känner sig väldigt nöjd med 

sin behandling som hjälpt henne uppnå målet att kunna blicka framåt.  
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Axel har fått tillbaka sin familj och vissa vänner. Problemen med anhöriga var mer 

spelrelaterat men har idag fått tillbaka dom riktiga vännerna igen och ser inga problem i att 

vissa valts bort. Jesper har ingen prestige eller statustänkande längre. Många vänner från 

fängelsetiden har försvunnit. Han anser att en mindre skara som nu finns kvar är dom sanna 

och riktiga vännerna och blickar framåt för att han är spelfri. Göran pratar aldrig om 

personliga vänner annat än kontakten via spelberoendets vänner som, mer eller mindre,  kan 

förknippas till behandlingen. Han har ingen kontakt med sin förra fru. Hon hade svårt att 

förlåta sveket. Karin har god kontakt med släkt, vänner, grannar och arbetskollegier och fick 

positiv respons för att hon berättade om problemen och alla känner förståelse och finns kvar.   

 

Axel tror inte på spel längre och påpekar att det är nolltolerans som gäller. Han är fortfarande 

sårbar men betonar vikten att tillåta sig må bra, att slippa tävla för att må bättre, att veta vad 

man sysslar med samt att inventera i egna intressen och önskemål. Axel får numera andra 

upplyftande ”kickar” genom sina föreläsningar. Jesper har fortfarande sitt sportintresse till 

hästen kvar men refererar inte till någon återfallskänsla. Han köper inga trisslotter eller 

bingolotter längre med risken att fastna och känna sig bunden till spel igen. Han anser att det 

är nolltolerans som gäller och ger gärna rådet att försöka komma till insikt, visa psykisk 

styrka och att köra med öppna kort. Göran anser att han kommit långt i sin utveckling och har 

fått nyckeln till sina problem. Han spela inte mer idag och inser att det är nolltolerans till 

vilket spel som helst som gäller. Karin känner ingen längtan till spel och vågar säga; ”aldrig 

mer” det vill säga nolltolerans. Hon ger rådet att lägga korten på bordet och berätta allt och 

går numera gärna på öppna möten för att hjälpa andra. 

 

5.10 Vägen ut ur spel, vad säger behandlaren  

Olle; menar att hundra procent av ungdomarna är styrda eller påverkade av en mamma eller 

pappa till hjälpsökande ur sitt spelberoende och kommer oftast motvilligt. I spel om pengar 

kan orsaken se annalunda ut beroende på att spelaren hamnat i någon knipa som gör att dom 

själva sökt kontakter via ”stödlinjen”, ”kamratföreningar” eller ”socialtjänsten”. När spelaren 

nått botten är självbilden mycket låg och då kan det bara gå uppåt. Beträffande dataspelare 

anser dom att det inte behövs någon behandling och är därmed mer svårbehandlade/vägledda. 

... å dataspelare är rätt förnöjsamma, dom drömmer inte att vinna högsta vinsten.   

  

Svårigheten med behandling av en dataspelare är att datorn alltid behövs i det reella livet och 

som egentligen inte går att göra sig av med. Olle ger åtta till tio behandlingar samt några 
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månadsuppföljningar. Behandlingen innebär att först bedöma problemet och därefter arbeta 

med kognitiv beteendeterapi. Detta går ut på att ändra tankemönstret och påpeka tankefällor, 

ta upp negativa och positiva konsekvenser, bryta förnekandet, ge möjligheter till insikt, ställa 

krav samt ge verktyg och struktur för att före detta missbrukare ska klara av sin situation 

efteråt. Positiva incitament som motkraft för att väga upp tomheten är en bra belöningsmetod. 

Om behandlingen är för tuff finns risk att spelaren avbryter arrangemanget. Som problem om 

inte öppenvård räcker innebär att spelaren skrivs in på behandlingshem.  

 

Olle tycker att samhällssynen har förändrats och att det förekommer dubbelmoral. Sverige har 

utvecklats enormt de sista tio åren och omsättningen av pengar av lättillgängliga spel för 

ungdomar har ökat. Spelaren påverkas oftast till spel av all reklam som i slutänden kan orsaka 

kriminalitet. Samhället erbjuder inte tillräckligt med hjälp och många behandlingar är privata 

idag. Ett stort problem kan vara att man inte vet vilket institution som ska stå för behandling 

av spelmissbruk och sjukvården uppfattar inte spelmissbruk som sjukvård. Det kan ändå ligga 

en psykologisk faktor i ett spelmissbruk som är orsakat av bakgrundsbilden. Alla missbruk 

drar med sig depression och dålig självbild. Spelare upplever en frihetskänsla när han blir av 

med sitt beroende och självkänslan stärks och många känner för att hjälpa andra.  

Jag brukar ha såna här olika självkontrolleringstekniker ... det kallar jag för; stopp 

och tänk innan du går iväg och spelar. ”Vem vill att du ska spela, varför spelar du, 

vad får det för konsekvenser?”... att man ställer sig några frågor så där ... för att 

stoppa det här impulsspelandet.  

 

Råden är att lyssna på anhöriga, gå på kamratträffar, söka hjälp och få en bedömning. Det är 

nolltolerans som gäller och  en dataspelare måste lära sig kontrollera sin uppkoppling på 

datorer. 

 

Joakim; anser att de flesta som söker hjälp är insiktsfulla och gärna kommer frivilligt. Men 

dom har oftast inte insett omfattningen av sitt problem utan rättfärdigar problemen som 

logiska, lämpliga, lagliga och så vidare. Joakim försöker få spelaren att själv fundera över sitt 

spelande och arbetar med stärkande metoder, inspirerande och motiverande samtal samt gör 

en kognitiv beteendebedömning över problem som hänger ihop, psykiskt som fysiskt. 

...  i och med att vi jobbar med folks speltänkande ... är det mycket med motivationen 

förståss, att väga för och nackdelar med det man gör å så där ... och vad som skulle 

förändra och möjliggöra förändringar osv. Sen jobbar vi en hel del med exponering 

antingen ute i spelsituationer eller också att man får föreställa sig att man spelar ... 

alltså att man får lära sig att stå emot spelsuget helt enkelt ...  
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Det gäller att skaffa verktyg för att hantera suget samt förebygga återfall. Joakim gör upp en 

handlingsplan då vikten ligger i att fylla livet med bra positiva saker för att bygga upp bilden 

och självkänslan, att hjälpa upp starka relationer samt  prata om känslor. Behandlingens längd 

varierar men lämpligtast är en gång i veckan under tre månader samt uppföljningar en gång i 

månaden under ett år. Joakim har ett positivt urval eftersom han arbetar privat och det kostar 

pengar. Generellt sätt är gruppens bakgrund trasslig och ambivalent. Negativa konsekvenser 

är beroende på hur pass dålig man är. Belöningssystemen kan vara svåra att få bort vilket gör 

att det finns en stor återfallsrisk. Det är nolltolerans som gäller samt att inse sitt handikapp. 

Många är lättade över att få börja tala sanning eftersom de känt ångest på grund av att behöva 

gå omkring och ljuga. Initialt betyder det en lättnad men sen kommer ångestkänslan över vad 

man ställt till med. Samhällssynen har förändrats de senaste tio åren och man har fått mer 

kunskap om vad spelberoende är. Däremot saknas behandlingskunskaper och resurser till att 

skicka personer på behandlingar speciellt i spelberoendegrupper. Det kan förekomma bråk 

mellan socialtjänst och psykiatrin om vart klienten igetligen hör hemma någonstans och 

Joakim tycker att socialtjänsten inte alltid finns där den borde finnas. 

... ja man har blivit bättre kanske på att upptäcka ... veta om att det finns, men det är 

fortfarande på behandlingssidan som det e tunt. Kommer du in till socialvården för 

alkohol så vet dom alltid hur dom ska hjälpa dig, men inte när det gäller spel. 

 

Självbilden och självkänslan blir mycket bättre efter att ha fått behandling. Spelaren kan 

lättare se sig i spegeln,  känner stabilitet och har inte samma toppar och dalar som tidigare.  

Spelaren har fått ett värde som människa och behöver inte visa sig på styva linan längre. Men 

självbild och självkänsla kan också vara beroende av personligheten. Vissa har svårt att ta tag 

i saker t.ex. i kontakt med personer som dom lånat pengar av. Rådet är att skaffa kunskaper 

och förstå vad som har uppfyllt personens liv för att kunna bygga upp något annat istället. 

 

5.10.1 Kommentar till behandlaren i TEMA 3, vägen ut ur spel 

Olle menar att hundra procent nätspelande ungdomar styrs av föräldrarnas påverkan att söka 

hjälp och kommer då oftast motvilligt till en behandling. Däremot innefattar spel om pengar 

andra orsaksgrunder som att man kanske har nått botten och är i behov av hjälp. Kontakten 

har då oftast gått via olika sökorganisationer. En dataspelare anser sig inte vara i behov av 

hjälp vilket också kan försvåra behandlingen. Det går inte heller att arbeta bort databehovet 

eftersom data behövs i det reella livet. Olle gör först en bedömning av spelproblematiken och 

utgår från en åtta till tio gångers öppenvårdskoncept utifrån en kognitiv beteendeterapi. Vilket 

innebär att förevisa olika tankefällor och konsekvenser för att bryta förnekandet. Av vikt är 
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också att ställa krav på spelaren och ge bra verktyg och struktur. Som motkraft till positiva 

incitament kan vara att bygga upp tomhetskänslan. Om inte öppenvården räcker som 

behandling rekommenderas behandlingshem. Olle ser en dubbelmoral i samhällssynen. 

Genom att spel är lättillgängligt och påverkbart innebär det stora omsättningar och förtjänster 

för samhället och som i sin tur inte erbjuder tillräckligt med hjälp och stöd för att avhjälpa 

spelproblematiken. Ett stort problem kan också vara att man inte vet vem som skall betala 

räkningen på grund av skiftande bakgrundsbild. En spelare upplever stor frihetskänsla efter 

att ha blivit spelfri och har fått stärkt självkänsla. Ett gott råd är att lyssna till anhöriga och ta 

kontakt med sakkunnig hjälp. 

 

Joakim anser att flertalet spelare är insiktsfulla och kommer frivilligt men har svårt att inse 

omfattningen av sitt spel samt rättfärdigar gärna sina problem. Joakim arbetar med stärkande 

metoder enligt den kognitiva terapins läror och försöker få spelaren att förstå spelproblemet. 

Joakim utvärderar problemen till alla behandlingar, fysiskt som psykiskt. Det är viktigt att 

skaffa verktyg för att hantera suget samt förebygga återfall. Detta görs bäst genom att lägga  

upp en handlingsplan och att fylla livet med bra och positiva värderingar för att bygga upp 

självbild och självkänsla. Lämplig behandling är öppenvård en gång i veckan under tre 

månader och därtill ett antal uppföljningar under ett år. Grupperna har generellt en ambivalent 

och trasslig bakgrund. Negativa konsekvenser kan bestå i att belöningssystemet är svårt att få 

bort, vilket ökar återfallsrisken. Det är nolltolerans som gäller. Många känner stor lättnad när 

dom kan tala sanning beroende på ångest över att hela tiden behövt ljuga om sitt spel. 

Samhällssynen har förändrats och genom större kunskap är man numer medveten om vilka 

spelproblem som finns. Kunskaper och resurser saknas dock för att ge större 

behandlingsmöjligheter och det råder oenighet mellan psykiatrin och socialtjänsten vart 

klienten hör hemma. Effekter av behandlingar innebär förhöjd självbild och självkänsla och 

klienten vågar se sig själv i spegeln och upplever större värde. Rådet är att skaffa mer 

kunskaper för att förstå en spelares livsproblem och för att kunna hjälpa. 

 

5.11 Vägen ut ur spel, vad säger specialisten  

Lisa; påpekar senare års större satsningar och att det numera finns behandlingar att tillgå samt 

att konkreta resultat på behandlingar kommer att visa sig inom en snar framtid. Staten ger stöd 

till ”Spelberoendes riksförbund”. Internationell forskning visar ett bra resultat på kognitiv 

beteendeterapi och Lisa menar att om öppenvårdsatsningarna kommer igång i hela landet kan 

hjälpen bli tillräcklig. I bra behandlingar ingår tre faktorer; psykologiska faktorer som handlar 



 

                                                                            65 

om tankefällor och illusioner, beteendenivån för att hitta behandlingsalternativ som ersätter 

det du tar bort samt  program som har återfallsprevention.  

För att de vi vet är; att dom allra flesta missbrukare, oavsett vilka dom har ... man 

återfaller från tre till sex månader. Vad man gör när dom återfaller är avgörande ... å 

de är nånting vi lär ut, därför blir det också en väg ut. När vi behandlar dom 

biologiska faktorerna ... jag tror dom behöver veta att suget är en konsekvens ... 

genom belöningssystemet.  

 

Lisa anser att samhällsvetarna har andra uppfattningar om spelberoende än hjärnforskarna 

som menar att spelberoendet i hjärnans belöningssystem är permanent. Lisa tror dock att man 

kan lära sig att bygga upp nya spår. Så fort man får en spelimpuls omprogrammerar man och 

finner nya lösningar. Som behandling utifrån psykosociala faktorer innebär det också att via 

socialtjänsten få tillgång till mediciner i kombination till behandlingar. Man arbetar utifrån ett 

helhetsperspektiv av både psykologiska, biologiska och psykosociala insatser. Lisa kan tänka 

sig flera kombinationer av behandlingar. Som exempel att börja med individuella samtal, gå 

vidare med gruppsamtal och att eventuellt avsluta med individuella samtal igen.   

För några passar det väldigt bra med individuell behandling för att dom har massor 

av andra problem. För andra kan det vara gruppen som är en jättestor styrka ... man 

kan dela på erfarenheter.  

 

Staten bör ta sitt ansvar och avsätta minst fem procent till forskning och behandling av 

spelberoende. 

...  på samma sätt som man avsätter en del av vinsten till idrottsrörelsen bör det 

avsättas en viss procent av intäkterna för behandling av och forskning om 

spelberoende och dess konsekvenser... Trovärdigheten för regeringens motivering till 

bevarandet av det svenska spelmonopolet är att bara staten kan ta spelansvar när det 

gäller att förebygga och behandla skador av spelandet ... Det krävs att man tar det 

ekonomiska ansvaret för behandling av dem som drabbas av spelberoende. 

  

Sture; påpekar att det inte räcker med att endast bedriva öppenvård till svårt spelberoende 

enär öppenvård endast har små möjligheter att avhjälpa spelproblem. Rekommendationerna 

grundas på hans tidigare erfarenheter och arbete med missbruk, olika forskningslitteraturer 

om spelberoende samt samtal från hundratals spelberoende i Sverige. 

Sofistikerad kognitiv terapi för spelare är dock en hoppfull behandlingsmetod för 

spelare som är under utveckling ... men spelberoende är i mycket också en emotionell 

och social störning som går utöver enkel dumhet i handlande. 

  

Sture anser att en bra behandling skall vara baserade på tredelningsåtgärder. Primär 

prevention innebär insatser för att förebygga problem. Sekundär prevention är att upptäcka 
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problem tidigt. Tertiär prevention innebär förebyggande insatser mot spelproblem och att bli 

botad. Sture följer en trappstegsmodell utifrån åtgärder som diskuteras fram. 

För att få ordnig i allt det här om vad som bör vara underlag för behandling har jag 

konstruerat en generell modell för vad som styr mänskligt beteende. Den här modellen 

är särskilt användbar för behandlingsplanering ... En biopsyksocial modell för analys 

av olika slag av mänskliga handlingar i olika slag av biologisk, social och kognitiv 

miljö. 

 

Trappstegens åtgärder bör diskuteras fram om man vill avhjälpa skadeverkningarna av spel. 

Förekommande åtgärder spänner från samhällsinsatser till självhjälp och professionella 

behandlingsinsatser och är sammanhängande. Till personer som spelat för att byta identitet är 

det viktigt att arbeta fram olika metoder och att hantera känslor av utanförskap. Många som 

ägnar sig åt spel har grava brister i psykosociala färdigheter och saknar förmågan att få ut 

tillräcklig belöning människor emellan. De är offer för sina tankar och har inte förmågan att 

stoppa tankarna och hitta andra alternativ. Förstärkningsschemats bindningarna är svåra att 

förutsäga och behandlingen går ut på att träna spelaren att lära känna sig själveller undvika att 

hantera bindningarna som skapat beroendet. Det gäller också att öva upp förmågan att ha 

roligt på andra sätt än att spela. 

Kortsiktigt tänkt kan man kanske konstatera från några undersökningar att införandet 

av kasinon minskar illegalt spel av det slag som kasinon förmedlar. På lång sikt 

medför dock en ökning av spelomfånget att marknaden för spel ökar. Fler människor 

har ändrat sig till att se spel och vinster som det viktigaste för dem ... vi måste alltså 

vara beredda att arbeta med inte bara de svåraste spelproblemen utan också med 

personer som kanske ännu inte utvecklat och har alla kännetecken på spelberoende 

just nu ... vi måste ha metoder för tidig intervention mot riskabelt spelande alltså.  

 

Sture nämner också att det är viktigt att staten inte ger dubbla budskap om vi skall ha en chans 

att hantera spelproblemen. Detta hänger också ihop med Internets framfart i vårt moderna 

samhälle. Sture menar att det kanske dröjer 5-10 år innan vi ser skadeverkningarna. Staten 

måste gå ut med en klar och tydlig spelpolitik och ministrarna på departementet måste ta sitt 

ansvar för att minska skadeverkningarna. Dessutom bör dom dra upp riktlinjer, styra och  inte 

ägna sig åt verksamhet som spel om pengar. 

 

5.11.1 Kommentar till specialisten i TEMA 3, vägen ut ur spel 

Lisa anser att vi går mot en ljusare framtid med bättre behandlingsmöjligheter och statligt 

stöd. Den internationella forskningen visar bra resultat på kognitiv beteendeterapi. Som bra 

behandlingsmetod gäller att titta på tre faktorer; tankefällor, behandlingsalternativ samt 

återfallsprevention. Lisa har en annan uppfattning om belöningssystemets faktorer än  
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hjärnforskarna. Nämligen genom omprogrammering av spelimpulser till andra lösningar. Som 

behandlingsform bör man utgå från helhetsperspektivet; psykologi, biologi och psykosocialt 

perspektiv. Lisa tror också på att kombinera samtalsbehandlingar i grupp och enskilt. Staten 

bör ta större ansvar och avsätta minst fem procent till forskning och behandling. För att 

regeringens trovärdighet och ansvarsfråga skall gälla krävs större satsningar på behandlingar 

av spelberoende. 

 

Sture tycker att svårt spelberoende kräver mer behandling än vad öppenvård kan ge. Han 

grundar sig på tidigare forskningsresultat och anser att sofistikerad kognitiv terapi är en 

hoppfull behandlingsmetod. Spelberoendet beror oftast på emotionella och sociala störningar. 

En bra behandling skall vara baserad på primära, sekundära och tertiära preventionen som 

innebär förebyggande insatser enligt en trappstegsmodell där behandlingsåtgärder diskuteras 

fram. Sture följer en egenhändigt konstruerad generell modell på mänskligt beteende och som 

underlag till behandlingar. Trappstegsmodellen spänner från samhällsinsatser och självhjälp 

samt professionella behandlingsinsatser. Många som spelar har grava brister i psykosociala 

färdigheter och saknar behovet att umgås socialt. Kortsiktligt visar undersökningarna att 

införandet av kasinon minskat det illegala spelet, men långsiktligt har det visat sig att 

spelomfånget har ökat. Det har skett vissa attitydförändringar hos individer som spelar och 

som bara  ser spel och vinster som viktigast. Vi borde dock vara beredda på att arbeta med 

personer som kanske inte hunnit utveckla de svåraste kännetecknen av spelberoende. Staten 

måste gå ut med en tydlig och klar spelpolitik samt axla ansvaret för att minska 

skadeverkningarna. Det kan ta cirka 5-10 år innan vi kan se skadeverkningarna av dagens 

framfart och däribland den stora ökningen av Internetanvändningen i spel. 

 

5.11.2 Slutliga kommentarer av samtliga TEMAN med spelare, behandlare och specialist 

Samtliga intervjupersoner är starkt förknippade i ett rollspel. Genom att ikläda sig en – faders, 

– moders, – offer eller tidig – vuxenroll,  i avsaknad av någon eller i relation till någon viktig 

familjemedlem, har dom fått fungera som omhändertagare av familj, arbete eller företag. Olle 

anser att den psykologiska sårbarheten påverkas av spel. Identiteten bekräftas genom att 

spelaren iklär sig en annan roll det vill säga att vara en viktig person. Joakim menar att om 

bakgrunden redan från början är bräcklig är man mer beroende av en ”feedback” som kan 

avhjälpa den dåliga självbilden och identiteten. Lisa anser att samhället uppmuntrar till spel 

och bär ett stort ansvar till spelproblematiken idag. Spelaren har ofta en kognitiv störning som 

gör att dom utvecklar en övertro på sig själva. Sture säger att ungefär dubbelt så många ligger 
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i riskgrupper för att få problem om spelomsättningen ökar och uppmuntras i samhället. För att 

få en helhetsbild av aktuella förekommande teman i texten och för att lättare kunna följa 

sammanställningen av slutliga kommentarer i resultatdelen har jag skissat upp ett schematiskt 

förkortat sammandrag (enligt tabell 3 nedan). 

 

Intervjuperson                         Beskrivningsnivå   (före-under-efter spelperioden) 

 
1.  Spelberoende                         Direkt beskrivning 

Rollspel, psykologisk sårbarhet , bekräftelse, familj, självbild, identitet, tillhörig- 

                                                 het självkänsla, starka upplevelser av ”suget” och ”kicken”, nolltolerans gäller 

 

2.  Behandlare                             Behandlarens beskrivning och upplevelser av spelberoende  

                                                    Sårbarhet, bräcklig bakgrund, rollbyte, lockelse, låg självbild och identitet,             

                                                    flykt, medicinering, skadeeffekter, euforisk, tappar tilliten, hälsoproblem,                                                                               

                                                    nolltolerans, gäller att förebygga, stärka och bryta förnekande   

 

3.  Specialist                               Kommentarer 

                                                    Kognitiv störning, övertro, kicken en fristad, skuld, folkhälsoproblem, risk -                                                                                                                                                                         

                                                    grupper, växande framfart, social acceptans, samhällets ansvar, information, 

                                                    lagar, regler, effektiv behandling och återfallsprevention 

 

Tabell 3 visar ett schematiskt förkortat sammandrag på de mest förekommande kommentarer i samtliga teman 

mellan spelare, behandlare och specialist 

 

Axel som upplevt en trygg och rolig uppväxt och känt sig bekräftad kom genom tjänst inom 

barn och ungdomspsyk i kontakt med alkohol och narkotikaproblem samt eget spelmissbruk. 

Detta innebar att han tidigt skolades in i missbrukarvärlden trots att det inte förekommit spel 

inom familjen. Jesper har också haft en bra familjekontakt och blivit bekräftad. Han fick en 

stark känsla för djur, individ och spelobjekt som innebar att lyckas med hästspel och ett 

framgångsrikt företag. Han växte upp med det sociala kortspelet i kombination med alkohol 

och festligheter. Göran har haft en otrygg uppväxt med alkoholinslag och saknat värme, 

tillhörighet, öppenhet, medmänsklighet. Han har inte fått känna sig bekräftad i hem och skola 

och ser sig som ett offer med förvrängd människosyn, missbrukarpersonlighet och avsaknad 

barndom. Karin har också en stark positiv självbild och identitet och upplevde en trygg 

uppväxt men med inslag av kortspel utan insatser samt alkohol inom familjen samt släktingar.  

 

Olle anser att om inte identiteten bekräftas i hem och skola finns risk att lockas till spel för att 

identitet och självbild ska upplevas som positiv. Enligt Joakim kan psykiska problem eller 

kriser skapa behov av att vinna pengar som en medicinering som gör att spelet ökar. Lisa är 

orolig för den växande framfarten av datoranvändningen för att tillfredställa behoven. Sture 

har följt utvecklingen av spelberoendeoch relaterar till spelindustrins  ”akilleshäl”. 
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Efter en tids förnekande skedde en allokering av resurser till mer kunskap men mer behövs. 

 

Att spela på ”Hästar” och ”Oddset” innebar för Axels del att gå ned i arbetstid. Han kände sig 

trygg även när spelet gick nedåt och hade en stark längtan som medförde att utöka chanserna 

och förenkla spelandet genom krediter via ombud. Som identitet var att vara duktig, skicklig 

och tro sig kapabel att vända spelet uppåt igen. Men genom spelet påverkades också en den 

hotfulla bilden från omgivningen som gjorde att självbilden fallerade till ett misslyckande 

istället. Så småningom innebar det att ha minnesluckor, må dåligt, åsidosätta familj, få stora 

spelskulder, utföra kriminella handlingar, tilldömmmas fängelse. Påföljden blev att känna sig 

stressad, vilsen och identitetslös. För Jespers del gällde det ”V-65” och ”V-75”, travbanor, 

”TV-tippextra” eller ”Text-TV”. Han  såg inte spelet som missbruk trots att det visades mer 

förluster än vinster. När krediter inte fanns och lögnerna stegrades blev inte spelet 

meningsfullt längre men han fortsatte ändå att spela för att fylla igen kassabristen. Den starka 

självbilden av att känna sig duktig via ryggdunkar förbyttes till skuldkänslor, låg självbild för 

alla lögner och problemförnekande. Effekterna av spelandet resulterade i att företaget 

missköttes och orsakade en konkurs på grund av skatteskulder vilket påverkade företagets 

soliditet. Han tilldömdes fängelsestraff för bokföringsbrott och bedrägeri.  

 

Görans ”Jack Vegasmaskiner” gick ut på att få ro och vara i sin egen värld men kände sig 

trots detta otrogen mot sin fru för alla sena spelkvällar. Spelet uppfattades ändå som 

meningsfullt av att känna sig duktig. Meningslöshet i ett senare skede innebar däremot att 

aldrig vinna och komma ur hopplösheten. Trots allt gav ändå ”kicken” en tillhörighet och  

fristad utan omgivande existens och med fullständig kontroll på läget. Avsaknaden av pengar 

och den stora arbetsbördan blev att känna sig skuldtyngd. Göran hade svårt att sova på 

nätterna genom alla återkommande tankar och planera spel. Behovet av pengar till spelskulder 

eller spel orsakade att han nästan gick i väggen. Karins spel på ”Jack Vegasmaskiner” var att 

använda lunchpengar till spelmaskinen och upplevde därmed spelet som meningsfullt och 

spännande.  ”Suget” och ”kicken” från tristessen var att få vara i sin egen lilla värld, trivas, 

vara duktig och må hur bra som helst. Karin hade svårt att få ekonomin att räcka och gömde 

familjens räkningar, manipulerade studielån, tömde barnens bankböcker, slängde viktiga 

papper. Resultatet innebar att maken försattes på obestånd hos skattemyndighen för att inte ha 

betalt sina låneskulder. I slutänden medförde detta att Karin hade svår ångest inför situationen 

när bubblan skulle spricka och när så skedde kände hon sig totalt identitetslös. 
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Olle anser att spelet innebär att byta identitet och få meningsfullhet samt att självbilden kan 

vara att leva isolerat i sin egen värld eller i ett ”Euforiskt stadium.” Problemet beror på att 

spelaren ser spelet som ett kärleksobjekt. Skadeeffekterna av nätpoker visar sig snabbt och ger 

dålig kontakt samt hälsoproblem. Joakim menar att självbilden innebär spänning och att  

känna sig levande för att i ett senare skede fly från ångesttillvaron eller få tillgång till sociala 

mötesrum. Att spela är att vara duktig, vara bäst och få social status. Kroppen kan inte skilja 

på vinst/ nära vinst som ger tillgång till belöningssystemets så kallade ”Dopamineffekter.” 

Problemet är att samhället har dålig beredskap, vänner försvinner och anhöriga tappar tilliten. 

Lisa ser spelproblemen som ett folkhälsoproblem det vill säga ”kroppslig ohälsa” både inom 

psykiatrin och i sjukvården. Spelberoende lever oftast på lögner och förnekande. 

Socialtjänstlagen har trots påpekanden inte följt upp konsekvenserna av spelberoende enligt 

det nya lagförslaget. Det behövs mer resurser till förebyggande insatser samt minska reklam 

och farligheter i spel. Sture tycker det är självklart att inställningen till spel bör förändras. 

Ökningen till spel förväntas fortsätta beroende på att den sociala acceptansen till spel har 

svängt från negativt till positivt. Det är viktigt med en fungerande information, lagar och 

regler för att skapa ett mindre behov av terapi och behandlingar. Påverkan av spel gör att 

spelaren blir beroende av sin omgivning. Många spel ger stora skadeeffekter och spelaren får 

svårt att värja sig. Spelet har givetvis positiva aspekter också exempelvis som lustfylld 

fritidssysselsättning, spänning och glädje, men det gäller dock att väga det goda mot det onda. 

 

Axel behövde styrning av sin psykolog för att komma till insikt om sitt problem. Han fick inga 

återfall men mådde fruktansvärt dåligt med ångest och spelsug. Självbild och identitet blev 

gradvis stärkt under behandlingstiden och han fick en annan ödmjukhet till livet och upplevde 

en annan ”kick” och befrielse av att inte behöva tävla mer och må bra. Vissa vänner utgick 

men dom riktiga kvarstod. Känslan av sårbarhet finns kvar och det är nolltolerans som gäller. 

Jesper förskräcktes över kriminalvårdens okunnighet men träffade en psykolog som visade 

vägen till bra hjälp och kontakter. Identitet och självbild sänktes när han tappade kontakt med 

sina barn under fängelsetiden. Han har en annan livskvalitet idag sedan han blev spelfri. Men 

Jesper anser sig inte riktigt återställd på grund av skuldkänslor som gör att han uppfattar sig 

kuvad och undviker helst att visa  sina negativa svagheter. Statustänkandet är numera borta 

och dom sanna och riktiga vännerna kvarstår. Sportintresset till hästen finns dock kvar men 

återfallskänslan är borta. Han inser att det är nolltolerans som gäller samt att köra med öppna 

kort. Göran levde i en konfliktfylld familjebild och behovet av flykt innebar många återfall. 

Han levde med skuld, nedtyngdhet, låg självbild, diffus identitet. Han fick genomgå ett 



 

                                                                            71 

mångsidigt behandlingsprogram för att kunna ta tag i sitt liv och bygga upp en positiv 

självbild. Göran insåg att vägen till bättring hängde ihop med upplevelser från uppväxten men 

anser att terapiperioden inneburit vinster, stöd och hjälp. Han har ingen kontakt med sin 

första fru längre. Göran tycker att han fått nyckeln till sina problem och nått långt samt inser 

att det är nolltolerans som gäller. Karin hade ett stort behov av samtalsterapi, hade svårt att 

förlåta sig själv, kände sig identitetslös, låg självbild och dåligt samvete. Hon känner sig 

väldigt nöjd med behandlingen som hjälpt henne att blicka framåt och har bra kontakt och 

positiv respons med släkt och vänner. Det är nolltolerans som gäller. 

 

Olle påpekar att nätspelande ungdomar motvilligt söker hjälp. Däremot innebär spel om 

pengar att man nått botten och behöver söka hjälp, framförallt via olika sökorganisationer. 

Behandlingen innebär ett öppenvårdskoncept utifrån kognitiv beteendeterapi då Olle försöker 

förevisa olika tankefällor och konsekvenser för att bryta självförnekandet. Som motkraft 

behövs också positiva incitament för att bygga upp tomheten. Ett stort problem kan vara att 

inte veta vem som skall betala räkningen på grund av skiftande bakgrundsbild. Att bli spelfri 

ger stor frihetskänsla och stärkt självkänsla. Joakim anser att dom flesta spelare är insiktsfulla 

och kommer frivilligt, men har behov av att rättfärdiga  sina problem. Det gäller att använda 

stärkande metoder enligt kognitiv beteendeterapi för att spelaren skall komma ur sina 

problem. Dessutom att ge verktyg för att hantera suget, förebygga återfall samt ge positiva 

incitament för att bygga upp självbilden och självkänslan. Oftast har spelaren en ambivalent 

och trasslig bakgrund. Som aktuell konsekvens är svårigheten att ta bort belöningssystemet. 

För att motverka återfallsrisken gäller nolltolerans. Lättnaden blir oftast stor av att slippa 

ljuga. Effekter av behandlingar  innebär förhöjd självbild och självkänsla.  

 

Lisa tycker att internationell forskning visat ett bra resultat utifrån kognitiva beteendeterapins 

grunder. Hon anser också att det skett förbättringar genom olika behandlingsmöjligheter. Som 

behandlingsmetod gäller att titta på tankefällor, behandlingsalternativ och återfallsprevention 

samt att utgå från helhetsperspektivet; psykologi, biologi och psykosocialt perspektiv. Sture 

kräver en effektivare behandlingsform för svårt spelberoende. Han anser att en sofistikerad 

kognitiv terapi är en hoppfull behandlingsmetod och utgår från förebyggande insatser enligt 

trappstegsmodell då behandlingsåtgärder diskuteras fram. Många spelare har grava brister i 

psykosociala färdigheter och menar att vi bör vara beredda och sätta fokus på personer som 

kanske inte hunnit utveckla svårartade kännetecknen på beroendeskalan. Han anser att det 

kommer att ta några år innan vi får se skadeverkningar från dagens framfart. 



 

                                                                            72 

6. ANALYS 

 

6.1 Analysens tillvägagångssätt 

Tolkningen i analysen är baserad på kommentarer från urvalet experter, behandlare och 

personer med spelberoendebakgrund utifrån tre förekommande tema ur frågornas textmaterial 

(se bilaga 3-5). Varje tema  har analyserats via tre valda teoretiska perspektiv vilket innebär 

att jag tillämpat tre teoretiska modeller till varje tema. Tolkningen av varje individs utsaga 

läggs därefter ihop till ett helhetsperspektiv i slutbedömningen. Det vill säga jag har tillämpat 

Kvales (1997) hermenuetiska cirkelmodell från delar (individerna) till helhet (gruppen). Som 

tillägg till tre teoretiska perspektiv förekommer också ett maktbegrepp som löpande bakas in i 

tolkningen av den teoretiska modellen utifrån förekommande tema. 

 

6.2 En analys av vägen in i spel 

Enligt studien av vägen in i spel visar bakgrundsbilden att spelaren hade behov av att ikläda 

sig en annan roll eller att bli involverad i ett rollspel. Detta var att få vara duktig och bli 

bekräftad samt att få en förstärkt och tydliggjord identitet. Samtliga fyra intervjupersoner var 

sedan uppväxtperioden starkt förknippade i ett rollspel genom att ikläda sig en fader, -moder, 

-offer eller tidig -vuxenroll i avsaknad av en vuxen persons identitet eller brist på 

familjekänsla. Beteendemönster som visade vägen in i spel framgår enligt nedan.  

»... ganska flyktbenägen å hade svårt å ”face a” (bemöta) dom här problemen ... 

»... Jaa, jag var duktig, å många ryggdunkar gjorde att; ”vad bra jag är” ... 

»... det vart ett väldigt slitsamt förhållande i vårt äktenskap... pga. en son som inte var normal. 

»... jag hade jättetråkigt på dagarna när jag var långtidssjukskriven ...             

 

Axel hade fått en låg självbild beroende på förlust av nära anhöriga som innebar att han blev 

flyktbenägen. Även Göran hade en låg självkänsla på grund av att han aldrig fick någon 

trygghet hemma. När sedan livssituationen förändrades i äktenskapet hittade han inga verktyg 

för att motverka problemen. Båda kan förknippats i en fadersroll genom avsaknad av fader 

under uppväxtåren. Jesper fick axla rollen som egen företagare i unga år samt var väl insatt i 

hästsporten och fick bekräftelse via ryggdunkar när hästen vann. På grund av den tidiga 

vuxenrollen, hög belastning på företaget samt behovet av bekräftelse att vara duktig innebar 

det att han ganska omärkligt gled in i behovet att spela (vilket han också hade svårt att inse). 

Karin hade ett starkt behov av uppmuntran när hon förlorade sin arbetskapasitet förmodligen 

av att känna sig oduglig och hon var tidigt upplärd att arbeta bl.a. i en modersroll redan som 

tioåring genom att ta hand om en yngre syster medan föräldrarna arbetade. Begreppet identitet 
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eller självbild innebar att vara unik. Existentiella frågor (Stevens 1998:162-165) utgår från 

subjektiv erfarenhet och medvetna upplevelser, att vara människa och uppleva sig själv som 

den existerande i världen och rollen i spel enligt behandlare och specialister kan se ut så här; 

»... så är du en ”important person” ... du är väldigt levande ... med i en händelse ... 

»... många gånger är det ... att man sakta förskjuter gränser ju värre grejer det blir ...  

»... Dom har en övertro på sin egen skicklighet ... eller kunskap som kan påverka utfallet ...  

»... Ett växande antal människor lever i emotionell och finansiellt stressade familjer ...       

 

Känslan av meningsfullhet (Stevens, 1998) handlade om engagemang och medvetenhet om 

vad spelaren tyckte var viktigt att genomföra. Grunden till meningsfullhet var att uppbära sina 

roller för att tillfredsställa behovet av meningsfullhet. I och med att spelaren medvetandegör 

sina handlingar ifrågasätts alltid det meningsfulla (Armgard 1999:79-81). Men spelaren letade 

hela tiden efter nya och bättre mål (vinster). Helleday (1998:47) påpekar ”frihetens 

ögonblick” men med möjlighet att förhålla sig till sin maktlöshet. Makt utgår från dess 

faktiska förhållande och begreppets förmåga från en aktör (Franzén 2000:82-84) och subjektet 

det vill säga  spelarna kände makt, styrka och hade mål, avsikter och intressen att styra och 

vinna i spel. 

 

Omgivningens mikronivå (Larsson, 2003)  visade också hur spelaren uppfattade sin vardag 

och hur den såg ut under en speciell tidsperiod samt vilken roll spelare befann sig i. Enligt den 

sociala konstruktionen gick det ut på att jaget  konstruerade en företeelse (Stevens, 1998; 

Erikson, 2000; Goffman 2005). Synsättet på samhället skedde genom processer i själva 

skapandet (Payne, 2002) för att livet skulle bli meningsfullt. Dessutom (Wetherell & Maybin, 

1998) utvecklades ”jaget” i sociala konstruktionen och i samspelssituationen fick spelaren i 

relation till berörda parter en egen identitet. Den sociala relationen var alltså en spelmaskin. 

»... tyckte spel var så himla roligt, så jag hade hittat det här även om jag hade mått bra ... 

»... var relativt känd i elitkrets inom travet då...bland travtränare, travbanor  å hästägarkretsar. 

»... femhundra, maxbelopp ... vi hade fått gratis middag plus pengar hem ... jätteskön  känsla. 

»... plink, plink, plink ... å sen slutade det med att jag inte åt lunch utan bara spelade ...  

     

Det meningsfulla innebar att ha framgång, få vinster och prispengar. Axel fick en ”kick” och 

flykt från vardagen och ansågs vara skicklig. Jesper fick framgång och prispengar som firades 

på krogen. Göran upplevde ”kicken” i samspelssituationen med apparaten när han kunde 

stänga av den yttre världen och dessutom få tillbaka något meningsfullt det vill säga en 

bekräftelsen på att vara duktig (genom vinst eller nära vinst). Karin fick bekräftelse och 

meningsfullhet i ”Jack Vegasmskinen” när hon inte behövde medvetengöra sin långtråkiga 

livssituation. Olle anser att spelet har en överrepresentation bland pojkar som vetenskapligt 
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förklaras bero på en biologisk disposition av äventyrlighet. Finns den psykologiska 

sårbarheten ger spelet en bekräftelse. Enligt Joakim visar känslobilden och livssituationen  att 

spelaren stänger av sin omgivning och agerar frånvarande. Lisa påpekar att spel upplevs som  

oerhört spännande och bekräftas med ”kickar” vilket tydliggjordes hos Axel, Göran och 

Karin. Jespers bekräftelse kom däremot i ett senare skede då han satt på krogen och firades 

med ryggdunkar, men det är dock i samspelssituationen med djur, maskiner och människor 

(berörda parter) som meningsfullhet uppstår och den berördes identiteten skapas. Sture säger; 

»... Spelberoende är mera en social och emotionell störning än en medicinsk, även om man 

liksom vid andra missbruksproblem kan finna biologiskt genetiska faktorer som påverkar ...    

 

Spelarnas identitet kan översättas med självbild, att vara en unik person (encyklopedin) och 

innefattar jagets roll (Erikson, 2000) i förhållande till individualitet och gemenskap, som i ett 

helhetsperspektiv innebär grupptillhörighet. Spelarna byggde upp individtillhörigheten genom 

spelet och synen på sig själv i relation till den omgivande världen internaliserades och 

utgjorde  kärnan i identitetsbyggandet. Känsloyttringen enligt den sociala konstruktionen 

(Wetherell & Maybin, 1998) förknippades med deras omedelbara jag-uppfattning det vill säga 

att förverkliga sitt jag med impulsiva handlingar som (kan innebära) innebar att bryta mot 

normala sociala beteende exempelvis att satsa pengar på spelmaskiner och hästar och sätta sig 

i skuld. Konstruktionen säger oss att känslor relaterar hur vi uppfattar världen och oss själva. 

 

Kognitionen innebar för spelarna starka upplevelser genom att tänka och varsebli (Egidius, 

2002) hela sin tillvaro på spel. Spelarnas beteende/reaktioner resulterade enligt begreppet 

kognition (Perris, 2000) i ett ombildande av strukturer, processer och händelseförlopp. Vad 

som framkom var att deras uppfattning av spel kunde förknippas med aktivering av strukturer 

enligt samhällets värderingar till exempel reklam och lustfyllda hänelser genom vinst. 

»... Jaa, jag kände mig oerhört trygg i spelet. Jag var jätteduktig tyckte jag själv då ... 

»... Förlorade jag ena kvällen ... de kunde jag tjäna ihop dagen efter på företaget ”so what”... 

»... jag stoppade in en sedel och det tog bara några tryck ... så började hela  maskinen  skaka... 

»... å då upptäckte jag dom hära ”Jack Vegasmaskinerna” och tänkte; ‟jag provar väl‟...   

 

Som störande upplevelser (Perris, 2000) har man på senare år kunna uppmärksamma 

ensamhetsupplevelser hos vissa spelare men upplevelsen behöver inte uteslutande ses som 

negativ av en spelare. Om man utgår från en existentialistisk förankring kan ensamheten ha 

ett värde i sig eftersom spelaren oftast kände sig kreativa i sitt spel med behov av att; som 

Axel och Göran vara i sin egen värd då otrygghet i uppväxten byttes mot trygghet i spel. Olle 

anser att en spelare inte gärna erkänner sitt problem vilket innebär ett enda stort förnekande. 
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Joakim tror att vägen in i spel kan bero på starka upplevelser i förhållande till spel under 

uppväxten exempelvis i Karins hemmiljö eller Jespers hästmiljö då förnekelsen av förlusterna 

påverkade utfallet och Lisas erfarenhet av spelare förklaras  enligt nedan; 

»... om jag kan tillräckligt mycke om maskinen ... så kan jag påverka utfallet ...            

 

Sture har sökt kunskaper om kognitiv beteendeterapi och följt skadeverkningarna av spel och 

ser problematiken spelberoendet som spelindustrins ”akilleshäl”. Han menar att staten behov 

av pengar används på ett felaktigt sätt genom att utnyttja och påverka en spelares uppfattning 

i sökandet efter meningsfullhet och som i slutänden leder fram till ett spelberoende. 

 

6.3 En analys av spelfasen 

Att vara människa (Stevens, 1998) var för spelaren att uppleva sig själv som den existerande 

utifrån en egen synvinkel; att vara aktiv, intentionell, engagerande samt medveten om egna 

tankar, känslor och vem han var. Existens (Payne, 2002) innebar att leva, ha kontroll och 

kunna påverka sin livsform. I relationella maktbegreppet skedde en samverkan men begreppet 

kunde inte användas som verktyg för att delas med någon eftersom varan inte hade någon 

existerande makt i sig utan ingick i en relation till spel som innebar vinster eller förluster. 

»... Arbetet kom på nåt konstigt vis på första plats ... ville ha en ograverad lön den 25-e ... 

»... å även om man inte hade bestämt sig ... på nåt vis skulle man visa sig stor och duktig ... 

»... planerade hur jag skulle kunna spela i morgon, för det var viktigt för mej... 

»...”Citybank”...”Ellos”...”Halléns” kunde man få lån på, femhndra kronor, räckte ju en dag.       

 

Både Axel, Göran och Karin var aktiva, planerande och engagerande för att det var viktigt att 

ha kontroll, vara duktig och kunna påverka sitt spel och verktyget var pengar i relation till ”att 

spela”. För Jespers del fanns känslan eller behovet att visa sig duktig genom att köpa hästar 

för att på så sätt markera sig själv  det vill säga att vara  stor, engagerande, intentionell och 

existerande. Behandlarna och specialisterna  kommenterar effekter av spel enligt nedan;    

»... å de plingar, å de e färger, å de e flashit ... alla dom här upplevelserna går direkt till  

hjärnans lustcentrum. Hjärnan  mår bra av att bli positivt förstärkta av dom här signalerna ... 

»...‟ jag kan prata med vem som helst ... för dom har ett givet samtalsämne å så där‟ ... 

»... det handlar för det mesta om att man tömt gemensamma banktillgångar ... 

»... Påverkan av spelproblem omfattar också den spelandes beroende till omgivningen ... 

 

Lockelsen var stor och i och med vissa spelares bräckliga bakgrunden redan från början 

bekräftasdes oftas identiteten genom spel. På grund av den psykologiska sårbarheten skedde 

en påverkan genom ”att spela” och spelaren behövde en ”feedback” för att hjälpa upp den 

dåliga självbilden eller identiteten. Enligt Olle och Joakim innebär identitet och självbild att 

inte vara nåbar, bli arg och vara irriterad. Olle kallar dataspelare för ”monotonundvikare” som 
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går ut på att spelaren inte klarar av att ha tråkigt. Orsaksammanhangen kan då innebära att få 

känna sig duktig, kunning, gärna bättre än andra, få social status, att bli något samt att kunna 

förutse slumpen. Enligt Jesper råder en viss speltillhörighet som innebär att en spelare oftast 

identifierar sig med andra spelare och flykten  från verkligheten kan bero på att dom har en 

ångesttillvaro hemma som i Görans fall då han försökte få tillgång till sociala mötesrum 

genom att spela. Grupptillhörighet utgick i första hand från familjen och i forskningen 

framgick att tre av fyra spelberoende kom från trygga familjeförhållanden och kände sig 

positivt bekräftade. Men där spel och alkohol visades vara en social företeelse som 

förmodligen påverkade vägen in i ett spelberoende. Skeendet visar också att trygga 

familjeförhållanden inte är en garanti till att inte utveckla ett spelberoende. Teoribildningen 

bygger på metaforer (Stevens, 1998:188-198). När spelaren fick en ”kick”, som innebar att 

uppleva något mer påtagligt än ”kicken” i sig, upplevdes spelet som meningsfullt och innebar 

längtan bort från tristess, sorger och händelserna som orsakat negativa upplevelser. 

 

Livsformen av sociala aktiviteter (Payne, 2002) blev oftast vanemässiga, man använde 

konventioner som institionaliseras. Samhällssynen utvecklades genom processen i skapandet 

för att uppleva meningsfullhet. För spelaren innebar spelet en social företeelse som även var 

skiftande beroende på att strukturen påverkades, skapades och återskapades. Men att spela 

innebar också stora försakelser och svåra livsförändringar genom uppkomna cituationer; 

»... dels för att täcka spelförluster å betala spelskulder ... gjorde allt för att få loss pengar ... 

»... kommer dit å första dan ...bara man ser sig omkring ... å säjer; ‟men va faen gör jag här‟? 

»... Jag har problem jag behöver hjälp! ‟Ja jag vet, säger hon, men jag vet inte vad problemet 

är?‟... Då berättade jag vad problemet va ... 

»... å då såg han den ... att det stod ”SSS”... de e skuld och han blev mer eller mindre 

rasande.›    

 

Spelarna dolde sitt spel för familj, anhöriga och vänner. Axel och Jesper fick fängelsestraff 

med dryga böter samt personliga uppoffringar som ifrågasatte det meningsfulla. Göran och 

Karin fick böter. Samtliga genomgick en långvarig terapibehandling och upplevde personlig 

livskris som förändrade och påverkade deras tillhörighet, självbild och identitet. 

 

6.3.1 Att spela,- i ett senare skede 

Begreppet konstruktion (Wetherell & Majbin, 1998) gav en exakt bild hur spelaren 

attribuerade meningsfullheten enligt subjektjaget ”I” (Mead), och som utifrån rådande 

handlingsmönster och känsloyttringar hela tiden formerades under processens tillblivelse. 

Som exempel byttes meningsfullhet ut mot ångest i relation till hur spelaren uppfattade sin 
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värld och sig själv. Insikten därav ledde fram till en dynamisk syn på jaget, det vill säga att 

objektjaget ”me” internaliserades. I och med att spelaren under hela speltiden försökte 

motsätta sig eller konfrontera felaktiga handlingar uppstod konflikten mot sig själv ”jaget” 

som följaktligen eller slutligen innebar ångest  och  känsla av meningslöshet. 

»... Jag ser mig som identitetslös ... alltså jag var bara ett ‟fly‟ i vinden ... oerhört vilsen ... 

»... vad är orsaken till att jag hamnade här? Man grubblar på orsaken ... ja straffet vet jag ju ... 

»... å jag menar att då föll en sten från mitt hjärta för att jag liksom kunde säja det här till 

henne ... 

»... å ibland kanske bara en halvtimme, man fick sin ”kick”... ångestkick ... 

  

Axels självbild innebar att känna sig totalt misslyckad, men upplevde ändå en stark längtan till 

spel i hopp om att lyckan skulle återvända. Jespers självbild hade falnat och han hade 

skulkänslor för alla lögner samt grubblade mycket över att behöva hamna i fängelset där han 

inte hörde hemma. Men han insåg ändå inte att spelet var ett missbruk och ville till varje pris 

vinna tillbaka det som gått förlorat. Görans erkännande förändrade inte spelsuget och 

insatserna bara ökade. Men ”kicken” förbyttes i detta skede ut från stress och meningsfullhet 

till hopplöshet. Karin hade dåligt samvete och kände ångest under en längre tid. Forskningen 

visade att suget till spel kvarstod ända fram ”to the bitter end” och i vissa fall ännu längre. 

Dettta innebar att driften efter meningsfullhet och positiv självbild var så starkt förankrad att 

spelararna utsatte sig för vilket omdömeslöst spelande som helst för att vinna. Detta innebar 

att spelaren hamnade i en ond cirkel som försvårade vägen ut ur spel.  Behandlarna menar att 

spelaren skyddar sitt missbruk genom förnekse och behovet av spel uppstår beroende på alla 

positiva effekter och kroppen upplever ett sug på grund av ”dopamineffeter”. Specialisterna 

anser att samhället har dålig beredskap för spelproblem. Sture påpekar skadeeffekter på grund 

av spel som spelaren får svårt att värja sig ifrån. Lisa anser att socialtjänstlagen trots 

påpekande inte följt upp konsekvenserna enligt det nya lagförslaget. 

 

En spelares kognitiva känslomässiga kännetecken (Hutchison, 1999) kan också bestå i 

problem av tvångsmässiga föreställningar till exempel att fastna i ett beteende (Perris, 2000). 

Bildandet av personliga dysfunktionella schema utgjordes av Erikssons (2000) begrepp 

”livskriser” vilket grundlades som en följd av spelarens interaktion med omgivningen eller 

”personliga övertygelse” att spel gav vinster. Följden av spel ledde fram till en negativ 

uppfattning om sig själv, omgivning och framtid vilket tydliggjordes enligt citaten nedan; 

»... jag ser mig så oerhört vilsen ... så jag känner inte igen mig själv ... 

»... jag har nog alddrig känt mig kriminell ... å började tänka själv ... 

»... mådde bra under väldigt korta perioder ... sen mådde jag ju jättedåligt under längre 

perioder... 
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»... å ett tu tre så e man minus lika mycke ... men så fort man lätta på rumpan så kom 

ångesten. 

 

När Axel började låna pengar kom vändpunkten och framtidsbilden började bli hotfull men 

längtan till spel var fortfarande stark medan självbilden innebar ett totalt misslyckande. För 

Jespers del blev det en skam när företaget gick i konkurs det vill säga självbilden av att känna 

sig misslyckad som affärsman. Görans stressfaktor bara ökade av att behöva manipulera 

skuldtyngden via låneinstitut och arbetsplats för att få pengarna att räcka till spel och familj. 

Han blev irriterad, fick sömnbrist och levde i största allmänhet under dåliga förutsättningar  

Karin blev irritabel, gick med ångest och dåligt samvete av att  behöva ljuga samt få ihop 

pengar till sitt spel och försatte familjens ekonomi på obestånd. Behandlarna menar att om   

obekräftad identitet i hem och skola eller vid kris och psykiska besvär ökar risken att lockas 

till spel om vinster. Olle anser att steget för att avhjälpa spelproblemet borde vara att lösa 

problemet ”Jack Vegasmaskiner” som står på pizzeriorna.  Konsekvenserna av spel innebär 

oftast skulder i brist på pengar som kan leda till olagliga följder. Specialisterna anser att 

spelaren till del har en kognitiv störning som gör att dom utvecklar en övertro på sig själva 

och samhället bär ett stort ansvar genom att påverka och uppmuntra till spel.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga spelare levde under stark påverkan av stress,  på 

grund av dålig ekonomi samt dålig hälsa beroende på sömnbrist och psykisk instabilitet. Detta 

innefattade också att nedvärdera sig själva, få skuldkänslor och självförebråelse som följd av 

händelseförloppet samt att vara beroende av kapital och andra omgivande samhällsfaktorer 

exempelvis spelmaskiner, anhöriga och vänner. Dessutom visade spelarna en negativ syn på 

sig själva, omgivning och saknade till viss del framtidsperspektiv i slutfasen av sitt spel. I 

förlängningen kan bristen på framtidstro leda till, vilket inte helt till fullo framgick i mitt 

forskningsresultat, hopplöshet, undvikande av önskningar, viljeförlamning och 

självmordsbeteende.  

 

6.4 En analys av slutfasen i spel  

Existentiella faktorer (Stevens, 1998:162-168) utgick från ”subjektiva frågor och medvetna 

upplevelser” då samtliga spelare försökte skapa något oförutsägbart nytt. Meads påpekande 

”vad människan försöker bli styrs av vad han/hon kommer ihåg av det som varit”.  Vilket 

tydliggordes när spelarna styrde sina upplevelser av spel. Detta åskådliggjordes bäst genom 

metaforen ”kärlek till spel” då spelarna försökte kringgå sin ångest genom att anamma en 

falsk känsla av beständighet.  
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»...  nån jävla psykolog skulle jag inte släppa inpå livet ... för han skulle minsann inte visa 

vem som skulle spela eller inte spela ... / ... och jag fick en chans, sen är det ju inte alla man 

får chanser hos. Det är väldigt många som med all rätt vänt mej ryggen ... 

»... Så det kommer ju alltid att sitta ... å obehagliga känslor när man träffar vissa människor ... 

å få tillbaka självförtroendet ... få tillbaks deras tro på mej ... 

»... Å jag satt väl i soffan å alla andra presenterade sej å dom hade liksom ... dom hade ju 

problem det hade ju inte jag ... jag hade ju bara spelat lite gann ... ja ska inte trilla dit ... 

»... Han förstod så småningom, men inte till en början då var han så upprörd ... 

 

Axel visade en stark känsla och tro på betändighet i spelet och var till en början inte beredd att 

ingå i en behandlingsterapi men fick en ny chans. Han fick inga återfall men mådde mycket 

dåligt och hade ångest och spelsug under behandlingstiden men fick en annan ”kick” när han 

väl kunde lämna spelet bakom sig. Jesper tyckte kriminalvården saknade försåelse för 

spelmissbruk men fick ändå bra hjälp och kontakt hos en psykolog. Han tyckte självbilden 

och identiteten förändrades på grund av sitt trauma till följd av frånvaron från familjen under 

fängelsetiden och kände sig inte riktigt återställd och hade skuldkänslor. Han kan fortfarande 

tippa och sportintresset till hästen kvarstår men refererar inte till återfallskänsla. Göran levde 

på lögner, kände trygghet i spel och fick upprepade återfall. Han har alltid känt sig nedtyngd 

och haft en låg idetitet beroende på tidigare barndomsupplevelser samt har fortfarande skuld 

till det inträffade men känner frihet från ångest. Karin hade svårt att förlåta sig själv, hade låg 

självbild. Hon var identitetslös samt behövde hjälp för att gå på behandlingar i ingångsfasen, 

men mår bra idag. Det mest tydliggörande i forskningen var att spelberoende (till en början) 

hade svårt att anamma behandlingsutbudet. Orsaksgrunden kan bero på den låga självbilden 

eller skuldtyngden och inte våga visa ansiktet utåt. Samtliga spelare var i stort  behov av 

hjälp, vilket också klart och tydligt visade vikten av stöd och hjälp från samhället. Olle anser 

att ungdomar kommer motvilligt på behandlingar medan Joakim menar att flertalet spelare är 

insiktsfulla och kommer frivilligt samt är skuldsatta. Detta beror naturligtvis på vilken 

spelkategori det är frågan om för ungdomarna kan vara spelare på nätet och bo hemma.  

 

Omgivningens makronivå (Larsson, 2003) utgjordes av sociala, kulturella, ekonomiska och 

politiska strukturer. Styrningen härav tydliggjorde vilken påverkan dessa strukturer fick på 

spelarna samt konsekvenserna därav. Lindgrens (1999) strukturela maktbegrepp utgick från 

Foucaults maktanalys som liktyddes med elementära krafter direkt till sociala formationer 

som att verka, påverka och förändra operationellt. Samhället sitter med makten och har styrt 

den sociala formationen av spel och påverkat spelararna genom olika lockelser och utbud av 

spel. Detta har då inneburit vissa konsekvenser för flertalet spelare. Orsaken kan ha berott på  

samhällets behov av pengar för att fylla igen luckorn eller för att skapa en bättre ekonomi. 
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»... Jag satt på en anstalt ... så det var ju ganska enkelt att ta dit chefspsykologen ... för å titta 

på vad jag var för en luring ... 

»... utan det är lite berusning, å lite påtryckning, å lite hejarop, å de blev det ... 

»... jag känner att jag vänt ut och in på dom flesta pusselbitarna å de kommer kanske inte å 

passa ihop på ett bra tag ... 

»... ja han vart rent av förbannad ... för att jag inte kunde gå ett steg till på trappan ...    

     

Den sociala konstruktionen (Wetherell & Maybin 1998) visade spelarnas direkta upplevelse  

vilka dom var och vad dom höll på med. Effekterna för samtliga spelare innebar personlig 

konkurs genom böter och stora skuldsaneringar, samtalsterapi med psykolog och/eller öppna 

kvällsmöten  samt skuldkänslor, låg självtillit och identitet. Dessutom förlust av vänner för 

Axel, Jesper och Görans vidkommande och samhällsvård för Axel och Jespers del. Citatet 

säger ”finns det makt finns det motstånd” (Franzén, 2000:82-90) men makten är inte absolut 

för spelaren har val att förändra sin situaton och Olle och Joakim förklarar: 

»... Jag brukar ha såna här olika självkontrolleringstekniker ... det kallar jag för ; stopp och 

tänk innan du går iväg och spelar. ‟Vem vill att du ska spela, varför spelar du , vad får det för 

konsekvenser?‟ 

»... i och med att vi jobbar med folks speltänkande ... är det mycket med motivationen 

förståss, att väga för och nackdelar med det man gör ... och vad som skulle förändra och 

möjliggöra förändringar ...                                                                                                                 
 

Behandlarna arbetar med stärkande metoder för att inspirera och stärka identiteten. Samhället 

anses inte erbjuda tillräckligt med hjälp och många behandlingar är privata. Spelaren påverkas 

lätt av reklamen och många spel är alltför lättillgängliga idag. Specialisterna påpekar vikten 

av att uppnå en bra behandlingsstrategi. Detta innebär att hitta behandlingsalternativ som 

ersätter det man tar bort för att förebygga återfallsprevention. Vidare bör staten ta på sig ett 

större ansvar och avsätta mer medel till forskning och behandlingar. Båda oroas av den 

växande framfarten av bland annat datoranvändning och spel för att tillfredställa samhällets 

ekonomiska behov. Sture hänvisar till uttrycket spelindustrins ”akilleshäl” som förvisso efter 

en tids förnekelse innebar allokering av resurser men anser att det behövs betydligt mer. 

»... För de vi vet är; att dom allra flesta missbrukare, oavsett vilka dom har ... man återfaller 

från tre till sex månader ... vad  man gör när dom återfaller är avgörande ... 

»... Sofistikerad kognitiv terapi för spelare är dock en hoppfull behandlingsmetod för spelare 

som är under utveckling ... Men spelberoende är i mycket också en emotionell och social 

störning som går utöver enkel dumhet i handlande ...   
 

När spelarna slutligen insett effekterna av sitt spel kunde man uppfatta en viss dysfunktionell 

(Perris, 2000)  nedgång eller övergång. detta innebar att spelarna befann sig i Becks så kallade 

kognitiva triad som innebar att dom hade en mycket negativ uppfattning om sig själva, 

omgivning och framtid. Spelarna uppfattade sig som fullkomligt odugliga och värdelösa och 

såg ogivningen som kravfull och oöverstiglig. Jesper och Göran hade under en mycket lång 
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tid svårt att släppa taget kring spel och framtiden var full av besvikelser. Att komma ur 

negativa tankar innebär enligt behandlarna att kognitivt påverka och vända bereenden och 

leta efter starka sidor samt utnyttja dessa positivt. Spelarnas synpunkter var enligt följande;  

»... alltså jag har har ju svikigt dom väldigt mycket ... Jag är stolt, jag har avtjänat mitt straff, 

jag har tagit tag i det ... 

»... barn å familj, närmaste  först då ... å få tillbaka självförtoendet ... få tillbaks deras tro på 

mej ... 

»... Jag tänker inte på spel som intressant. Men jag kan inte lova att jag aldrig kommer att 

spela för då skulle jag ljuga för mej själv ... 

»... jamen han e nån slags magnet ... jag har svårt att förklara men han han vet precis vad han 

pratar om ... 

 

Axel anser att han svikigt sina närmastes men känner numera trygghet och har ödmjukhet till 

livet. Jesper letar efter sitt självförtroende men har fått en annan livskvalitet och fortsätter 

med sin skuldsanering. Göran lever ett rikare liv och har lärt sig hantera stress. Karin hade 

svårt att klättra uppåt men barnen blev nöjda när dom fick tillbaka sin glada mamma igen. 

Samtliga spelare har blivit ångestfria och fått stärkt identitet men känner skuld samt anser att 

det är nolltolerans som gäller. Forskningen visade att kognitiv terapi varit en mycket bra 

behandlingsmetod för samtliga spelare. Behandlarna anser att självbild och självkänsla blir 

stärkt efter behandlingen. Spelarna kan se sig själva i spegeln och behöver inte visa sig på 

styva linan längre. Spelet har blivit ointressant  och dom upplever frihetskänsla efter att ha 

blivit spelfria. Lisa tror att man kan bygga upp ett nytt spår det vill säga att omprogramera 

hjärnan till andra lösningar när spelaren fått en spelimpuls. Båda specialisterna betonar 

helhetsperspektivet som innebär psykologiska, biologiska och psykosociala insatser och 

Sture tycker staten borde gå ut med en klar och tydlig politik samt ta ansvar för 

skadeverkningarna och inte ägna sig åt verksamhet som innebär spel om pengar. 

 

 

6.5 Helhetsanalys 

Orsakgrund till ”vägen in i spel” av ”tidigare spelberoende” var att få uppleva sig själva  som 

existerande personer (Stevens, 1998) vilket innebar att vara aktiv och  engagerad i spel   samt 

känslomässigt visa vilka dom var. Detta var  (Payne, 2002) att leva och ha kontroll över sitt 

eget liv och kunna påverka sin livsform. Enligt relationella maktbegreppet hade spelarna i en 

relation till spel som innefattade vinster eller förluster (nära vinst). Spelarnas relation innebar 

också att förknippas i ett rollspel det vill säga att bli bekräftade samt få förstärkt och 

tydliggjord identitet. Spelet bekräftade behovet av meningsfullhet. Enligt forskningen hade 

två spelare låg självbild/självkänsla i brist på kontakt med nära anhöriga och kände 
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flyktbenägenhet på grund av avsaknad trygghetskänsla. Två spelare, med upplevelser av för 

tidig vuxenroll, hade ett starkt behov av uppmuntran. Samtligas identitet/självbild innebar att 

vara unika och existerande. Enligt existentiella frågor (Stevens, 1998) gick det ut på;  ”att 

vara människa och uppleva sig själv som den existerande i världen”. Behandlare och 

specialister menar att spelaren är väldigt levande, förskjuter gränser, har övertro och lever  i 

emotionellt stressade familjer. Ifrågasättande av meningsfullhet (Armgard, 1999) inebar att 

spelarna strävade efter nya mål (vinster) med avsikten att styra och vinna (Franzén, 2000) i 

spel. Den sociala konstruktionen (Stevens, 1998)  visade hur spelaren uppfattade sin vardag 

samt rollen spelaren befann sig i för att uppleva meningsfullhet (Payne, 2002). Den personliga 

identiteten utvveckalades i kombinationen till ”jaget” och i samspel med andra (Wetherell & 

Maybin, 1998). Det lustbetonade spelet kunde innebära framgång och vinster/ prispengar. 

Rollen (Eriksson, 2000) var att förverkligas av impulsiva handlingar och kognitionen (Perris, 

2000) visade strukturer, processer och händelseförlopp i sökande efter vinster  och trygghet. 

  

”Att spela” innebar upplevelser av existens (Payne, 2002) och vara duktig. Enligt 

behandlarna blir spel en positiv förstärkning och går direkt till hjärnans lustcentrum. 

Samhörighet i spel skapar ett givet samtalsämne. Den bräckliga bakgrundsbilden påverkade 

den psykologiska sårbarheten och spelaren behövde därför ”feedback” för att avhjälpa den 

låga självbilden. En spelare kan också vara ”monotonundvikare” för att må bättre. Tre av fyra 

spelberoende kom från trygga familjeförhållanden och kunde relateras till andra orsakgrunder 

av otrygghet för att spela. Sture anser att ”påverkan av spel omfattar en spelandes beroende 

till omgivningen”. Flykten från verkligheten kan innefattas av ångesttillvaro i hemmet som 

kan bero på behov av andra sociala mötesrum. Tre av fyra spelare kom från hem där spel och 

alkohol var en social företeelse och som förmodligen också påverkade inställningen till spel. 

Teoribilden bygger på metaforen (Payne, 2002) ”kickar” för att komma ifrån negativa 

upplevelser. Den sociala företeelsen innebar stora försakelser och livsförändringar och Lisa 

menar; ” att det för det mesta handlar om att man tömt gemensamma banktillgångar”. 

Samtliga spelare dolde sitt spel för släkt och vänner, fick fängelsestraff, dryga böter och 

uppoffringar samt genomgick långvarig terapibehandling, personlig livskris med låg självbild. 

 

 ”Att spela i det senare skedet” visade att konstruktionens (Wehtherel & Maybin, 1998) 

hadlingsmönster omformerades för spelarna enär meningsfullheten förbyttes till skuldkänslor, 

hopplöshet, ångest och totalt misslyckande. Trots detta fortsatte tre av fyra att spela i tron att 

kunna vända spelet till vinst igen och erkännadet förändrade inte spelsuget. Behandlarna 
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anser att spelaren skyddar sitt spel genom förnekelse och upplever ”suget” att spela pga. av 

dopamineffekter  och specialisterna tycker att samhället har dålig beredskap för spelproblem. 

Det kognitiva känslomässiga kännetecknet (Hutchison, 1999) innebär att Eriksons (2000) 

begrepp ”livskriser” grundläggs i och med att interaktionen med spel inte skapar vinster.

  

I existensiella faktorer (Srevens, 1998) utgick spelarens upplevelser från metaforen ”kärlek 

till spel”.”Vägen ut ur spel” gick ut på att spelaren försökte kringgå sin ångest pga. falsk 

känsla av beständighet. Spelarna mådde mycket dåligt under behandlingstiden, kände ångest 

och hade spelsug. Göran som genomgick en lång behandlingstid med många återfall tyckte; 

”Å jag satt väl i soffan å andra presenterade sej å dom hade liksom ... dom hade ju problem  

det hade ju inte jag ... jag hade ju bara spelat lite grann ...” Han hade tagit ett starkt intryck 

av omgivningens makronivå (Larsson, 2003). Samhällets påverkan och konsekvenserna därav 

går enligt Lindgrens (1999) maktbegrepp ut på att verka, påverka och förändra operationellt. 

Behandlarna arbetade kognitivt med stärkande metoder och specialiserna påpekade vikten av 

behandlingsstrategi och behandlingsalternativ det vill säga. att ersätta det man tar bort för att 

förebygga återfallsprevention. När spelarna väl insett effekterna av sitt spel kunde man 

uppfatta en dysfunktionell nedgång (Perris, 2000) som enligt Becks kognitiva triad innebar att 

spelarna kände sig totalt värdelösa och såg omgivningen som oöverstiglig. Detta tydliggjordes 

speciellt för två spelare som hade svårt att släppa taget kring spel och uppvisade en dyster 

framtidstro. Specialisterna ansåg att staten borde ta ett större ansvar och avsätta medel till 

forskning och behandlingar. Sture hänvisade till uttrycket spelindustrins ”akilleshäl” som 

visar att staten gynnar spel för att få inkomster. För vissa spelare var framtiden hotfull och 

hade svåra spelsug. Dåliga förutsättningar innefattade också psykisk instabilitet, att 

nedvärdera sig själv, få skulkänslor och låg självbild. Spelarna blev så småningom återställda 

och fick tillbaka sin självtillit och identitet men hade ändå skulkänslor för vad dom åsamkat 

familj, släktingar, vänner och samhälle. Forskningen visade att kognitiv terapi var en bra 

behandlingsmetod. Spelarna behövde inte känna sig på styva linan längre, upplevde 

frihetskänsla och hade framtidstro. Detta kan också relateras till offer - eller tidig vuxenroll i 

avsaknad eller brist på familjekänsla. Rollbegreppet visar att spelaren är beroende eller 

fångade av sitt spel medan teorierna betonar människans roll som den existerande i världen. 

Behandlarna och specialisterna är eniga om att spelaren förskjuter sina gränser vilket 

föranleder att kognitivt förändra en spelares tankebanor för att uppnå förändring. Som 

olikheter innebär att behandlaren lägger mer fokus på spelet som en positiv förstärkning som 

går direkt till hjärnans lustcentrum medan specialisterna mer inriktar sig på samhällets ansvar. 
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7. DISKUSSION 

 

Forskningens syfte utgörs av att få en ökad kunskapsbild och förståelse kring spelberoende i 

dagens samhälle samt vilka följder som uppstår. Enligt bakgrundsbilden förekommer spel i 

olika former och oftast med spel om pengar (Chamberlain, 2000). Begreppet spelberoende är 

i fokus (Brun, 2005) och man oroas över den snabba framfarten.  Definitionen spelberoende 

innebär att vara uppkopplad på en dator eller framför en spelapparat och den mörka sidan 

innefattas av att inte ta sig ur den svårhanterliga spelsituationen. Dagens studier visar att 

ungdomars påverkan av spel sker till följd av utvecklingens framfart. Enligt Rönnberg (2000) 

jämförs patologiskt spelande som en kronisk åkomma som innebär att periodvis, mer eller 

mindre, ha behov av att spela och man har kartlagt personliga upplevelser och återkommande  

mönster av spel. En spelare kan också  må psykiskt dåligt (Nilsson, 2002) som gör att spelet 

blir genvägen till att må bra. Men ofast blir slutresultatet att den fysiska hälsan påverkas 

negativt. Missbruk (Edström, 2002) anses vara ett dolt och snabbt växande problem och 

attitydsförändringar hos spelarna leder fram till tvångsmässiga handlingar. Rask (2001) och 

Helling (2003) ser spelet som ett kärleksförhållande. Jonsson m.fl. (2003) menar att personer 

med spelproblem har visioner om vinstchanser i tron att själva kunna påverka spelresultatet. 

Griffiths (1995) varnar och ifrågasätter; ”vilka bär skulden?” I Youngs (2004) forskning visas 

att patologiskt spelande och missbruk av videospel ger vanebildningar eller beroendeskap. 

Landouceur m.fl. (2003) har gjort en översyn av tillämpbara behandlingsmetoder och 

granskat den kognitiva trappan på patologiska spelare. Bellringer (1999) medger att spel har 

en legaliserad plats i vårt samhälle och anser att spelaren påverkas av sin roll i familjens 

miljö. När man bryter spärren till ett spelproblem kan det bara gå nedåt. Spelaren känner djup 

förnedring och diskussioner har förts  beträffande strategier på kognetiva behandlingar för 

återhämtning. Kognitiv beteendeterapi innebär (Blaszczynskis, 1998) behandling av 

känslomässiga förvirringstillstånd samt att vända negativa tankemönster. 

      Forskningens frågeställning lyder enligt följande: Hur beskriver och kommenterar ett 

urval av experter, behandlare samt personer med spelberoendebakgrund sina erfarenheter av 

spelberoendeproblematiken idag? I avsnittet presenteras en sammanfattande resultatbild som 

besvarar frågeställningen med utgångspunkt från tre teman som ligger till grund utifrån 

intervjuerna. Därefter sammanfattas tolkningen av resultatet med ledning av tre teoretiska 

perspektiv och förekommande teorier. Aktuella reflektioner beskrivs i resultatet samt därefter 

metoddiskussion. Kapitlet avslutas med förslag på ytterligare forskning av spelberoende. 
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7.1 Resultatsammanfattning 

 Resultatbilden av fyra tidigare spelberoende under uppväxtperioden visade att samtliga 

spelare redan i unga år fått ersätta en vuxenroll som inneburit olika ansvarsfulla uppgifter. Tre 

av fyra personer hade upplevt en trygg och bra uppväxt och blivit bekräftade. Två personer 

har vuxit upp men en ensamstående mamma och två personer har upplevt ett öppet hem med 

släkt och vänner. Tre personer kom från familjeförhållanden där spel och alkohol/droger 

förekom under uppväxtåren. Två av fyra spelare ägnade sig enbart åt spel på Jack 

Vegasmaskiner varav en kombinerade spelet med alkohol samt två personer spelade både på 

Jack Vegasmaskiner, Oddset, V-65 och V-75. 

 

”Vägen in i spel” varierade. Axels uppväxt var trygg men fick  kontakt med alkohol, droger 

och spel genom tjänstgöring på ett ungdomspsyk. Trots den trygga uppväxten blev han 

nedbruten när två nära anhöriga gick bort. Jesper hade också en bra familjekontakt men växte 

upp med det sociala kortspelet i kombination med alkohol och hästsport. Göran kom från en 

mycket otrygg uppväxt på grund av spel och alkoholinslag samt saknade värme, tillhörighet, 

medmänsklighet och blev nedbruten genom den hotfulla familjebilden. Även Karin kom från 

en trygg uppväxt men med inslag av alkohol och spel av flera familjemedlemmar. Karin 

klarade inte av sin trista tillvaron som långtidssjukskriven och blev spelare. Behanlarna anser 

att obekräftad identiteten kan leda till lockelse av spel. Specialisterna varnade för spelets 

framfart och betonade behovet av kunskaper och mer resurser.  

 

”Att spela” i första skedet innebar att samtliga spelare kännde sig trygga i spel (även om 

spelet gick nedåt), hade fullständig konroll i spelet, kände sig duktiga, upplevde 

meningsfullhet och spänning samt ansågs kapabla att vända spelet uppåt efter nedgång. Axel 

hade en stark längtan som medförde att ”utöka chanserna och förenkla spelandet genom 

kredit via ombud.” Jesper uppfattade inte spelet som missbruk trots att spelet visade mer 

förluster än vinster. Göran och Karins spel på ”Jack Vegasmaskiner” innebar att ”få ro och 

vara i sin egen värld, trivas, vara duktig och må hur bra som helst” och ”suget” och ”kicken” 

gav tillhörighet och en fristad från tristessen. Behandlarna menar att att den psykologiska 

sårbarheten påverkas av spel och identiteten bekräftas genom att spelaren iklär sig en annan 

roll. Självbilden var att leva isolerat s. k. ”euforiskt stadium”. Specialiserna anser att spelaren 

har en kognitiv srörning som innebär att spelarna utvecklar en övertro på sig själva och många 

befinner sig i risksonen och får problem om spelomsttningen ökar.  
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”Att spela i ett senare skede” innebar att helhetsbilden förändrades total. Axels självbild 

fallerade och han hade minnesluckor, mådde dåligt, åsidosatte familjen, fick stora spelskulder, 

utförde kriminella handlingar, tilldömdes fängelsestraff samt var stressad och vilsen. För 

Jespers del var inte spelet meningsfullt  när krediter saknades och lögner tilltog men fortsatte 

ändå spela för att fylla kassabristen. Speleffekten innebar konkurs, skatteskulder och han 

tilldömdes fängelsestraff för bedrägeri och bokföringsbrott. Göran hade svårt att släppa spelet 

och tyckte spelet var meningsfullt men kände meningslöshet över att aldrig vinna tillbaka 

pengar för att komma ur hopplösheten. Karin saknade pengar och gömde familjens räkningar, 

tömde barnens konton och försatte maken på obestånd hos skattemyndigheterna. Samtliga 

spelare levde ständigt med sömnsvårigheter, ångest, låg självbild och skuldkänslor för alla 

lögner. Axel och Karin blev totalt identitetslösa när upptäckten blev ett faktum. 

 

”Vägen ut ur spelberoende” innebar för samtliga spelare att få kognitiv styrning. Enligt  

Joakim har kroppen svårt att skilja på vinst eller nära vinst på grund av belöningssystem s. k. 

”dopamineffekter”. Lisa anser att spelproblem är ett folkhälsoproblem både inom psykiatrin 

som sjukvården och att spelaren lever på lögner och förnekande. Sture anser att inställningen 

till spel bör förändras samt vill ha en fungerande information för att skapa mindre behov av 

terapi och behandlingar. Axel och Jesper fick styrning av en psykolog men mådde 

fruktansvärt dåligt, med ångest och spelsug under behandlingen. Görans familjebild innebar 

att han hade behov av flykt som resulterade i många återfall. Karin behövde samtalsterapi och 

hade svårt att förlåta sig själv. Kognitiv beteendeterapi går enligt specialister och behandlare 

ut på att förevisa olika tankefällor. För att bryta självförnekandet behövdes positiva 

incitament för att bygga upp tomheten, verktyg för att hantera suget samt förebygga återfall. 

Tre av fyra spelare gick på regelbundna öppna möten. Endast en av fyra fick upprepade 

återfall. Spelare levde på löngner och förnekande under hela speltiden. Tre av fyra spelare har 

inte börjat spela igen efter avslutad behandling. Enligt en spelare fanns sportintresset till 

hästen kvar men upplever ingen återfallskänsla. Samtliga spelare hade skuldkänslor för vad 

dom orsakat familj, vänner och samhälle. Idag går Axel med rak rygg och tycker han sonat sitt 

brott. Två av fyra har förlorat vissa vänner, en har alla vänner kvar samt en saknade vänner.  

 

7.2 Sammanfattande tolkning och reflektion 

Enligt resultatbildens sammanfattande tolkning har jag utgått från aktuella teorier det vill säga 

multidimentionellt teorietiskt perspektiv samt maktbegrepp kopplade till empirin. Detta för att  

tydliggöra dagens komplexitet av spelberoende. Det mest tydliggörande i forskningen var att 
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spelarna hade behov av rollidentitet som enligt Franzéns maktbegrepp (2000: 82-90) innebar 

begreppets faktiska förhållanden och visade spelarnas mål, avsikter och intressen. Makten 

över spelet resulterade i kraft och styrka. Enligt (Stevens 1998:162-168) existentialistisk 

perspektiv fick spelarna en identitet (roll) och behovet av meningsfullhet och flyt innebar 

”opimala upplevelser” (a.a:173). En spelares tankar var ... planerade hur jag skulle kunna 

spela i morgon, för det var viktigt för mej ... eller ... jaa jag var duktig, å många  ryggdunkar 

gjorde att; ”vad bra jag är”... Existens bygger på ”varat” det vill säga subjektiva erfarenheter 

och medvetna upplevelser och samtliga spelare hade behov av en roll (identitet). Behovet att 

få känna sig duktig var en viktig källa i spelarens liv och det meningsfulla innebar framgång, 

prispengar och vinster. Detta kan också relateras till begreppet ”varat” (Payne  2002:235) och 

sågs enligt spelaren som; att medvetet vara för sig själv med möjlighet att planera och fatta 

egna beslut. En annan spelare förklarar ... arbetet kom på nåt konstigt vis på första plats ... 

ville ha en ograverad lön den 25-e ... Behandlarna förklarar ... så är du en ”important 

person”... du är väldigt levande ... med i en händelser ... Behovet av spel kan ses som en 

sträva efter utopier (Armgard, 1999:79) för att bygga upp identitet och existens. Enligt 

behandlarna byter spelaren identitet för att få tillgång till egna mötesrum. Meningsfullhet 

innebar ”frihetens ögonblick” (Helleday, 1998:47) med möjligheten att förhålla sig till 

maktlösheten och spelaren valde att spela för att få vara i sin egen värld. 

 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv (Larsson m.fl.2003:29) speglade omgivningens faktorer 

och utgick enligt forskningen från spelarnas egen tolkning av upplevelser, uppväxt, kontakter, 

skolutbildning/arbete samt rollen som spelare före under och efter spelberoendet. Spelaren 

säger ... tyckte spel var så himla roligt, så jag hade hittat det här även om om jag hade mått 

bra ... Perspektivet visar (Payne, 2002:26-27) att ”verkligheten utgör den kunskap som styr 

vårt beteende”. Den sociala konstruktionen av jaget utvecklades succesivt utifrån eller genom 

omgivande faktorer samt i samspelssituationer med andra (Wetherell m.fl 1998). Aktivering 

av spel styrdes av samhällsstrukturens kulturella (Perris 2000:30-32) värderingar och 

inställning till spel. Specialiserna ansåg att inställningen borde förändras. Spelaren blev 

beroende och styrdes av; behovet av rollidentitet, psykologisk sårbarhet, behov av bekräftelse, 

familjebild, självbild, självkänsla, tillhörighet samt starka spelupplevelser. Specialisten menar 

att ... påverkan av spelproblem omfattar också den spelandes beroende till omgivningen ... en 

behandlares förklaring är ... å de plingar, å de e färger, å de ”flashit”... alla dom har 

upplevelserna går direkt till hjärnanslustcentrum ... Spelarna behövde få en identitet. 

Begreppet omfattas av självbild som enligt Eriksons (2000:53) term innefattade hopp, trohet, 
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och omsorg. Individtillhörigheten byggs upp i samvaro med andra och (Skytte, 2001:75) 

innebär: ”Jag är mig, också själv om jag befinner mig i skiftande situationer och roller”. 

 

Kognitivt perspektiv (Perris, 2000:30-32) utgick från kognitioner av strukturer, processer och 

händelser. En specialist kopplade händelsen ”att spela” till ”kroppslig ohälsa” och spelaren 

levde på lögner och förnekande för att försvara spelet. Man ansåg att det behövs mer resurser 

till förebyggande insatser. En spelaren säger ... ganska flyktbenägen å hade svårt å ‟face –a‟ 

dom här problemen ... en annan spelare menar ... det var väldigt slitsamt förhållannde i vårt 

äktenskap ... en tredje spelare anåg ... förlorade jag ena kvällen ... de kunde jag tjäna ihop 

dagen efter på företaget ”so what”... Perris (2000:22-34) kognitionsbegrepp handlar om 

strukturer och utgörs av tankar, bildföreställningar och dagrömmar och är sammankopplade i 

en process som innebär positiv förankring. Detta visades i ett senare skede leda fram till olika 

former av lust och olustkänslor  (Hutchison, 1999:112) beroende på olika spel/sidoeffekter. 

En spelare förklarar ... dels för att täcka spelförluster å betala spelskulder ... gjorde allt för att 

få loss pengar ... spelarens syn på sig själv ... jag ser mig som oerhört vilsen ... så jag känner 

inte igen mig själv ... eller ... jag ser mig som identitetslös ... alltså jag var bara ett ‟fly ‟ i 

vinden ... oerhört vilsen ... Enligt kognitiva triaden (Perris, 2000:59) fick spelaren en 

nedvärderande syn på sig själv, med upplevelser av oöverstigliga krav från omgivningen samt 

kände hopplöshet inför framtiden. Utan terapi kan okontrollerbara händelser visa sig och 

spelaren har svårt att inse behovet av behandling ... en spelare ansåg ... nån jävla psykolog 

skulle jag inte släppa inpå livet ... för han skulle minsann inte visa vem som skulle spela eller 

inte spela ... Enligt forskningsresultatet fick spelarna fängelsestraff på grund av kriminella 

handlingar, långvarig behandling samt i vissa fall upprepade återfall innan negativa tankar 

kunde påverkas i positiv riktning (Payne 2002:164; Baszczynski, 1998:101). 

 

7.2.1 Reflektion till tidigare forskning 

Spelare, behandlare och specialisters berättelser vittnade om att spelaren har behov av 

bekräftelse och trygghet beroende på upplevelser i olika rollspel, tillhörighet, familj, identitet, 

självkänsla, flyktbenägenhet, psykologisk sårbarhet. Detta visar att den starka upplevelsen 

av/i spel kan innebära inkörsporten till ett patologiskt spelande (Custer & Milt, 1985; 

Rönnberg,  1993, 2000, 2005; Griffiths, 1995; Bellringer, 1999; Chamberlain, 2000; 

Sandberg, 2001; Nilsson, 2002; Beard, 2002; Svenssson, 2003; Ladouceur, m.fl. 2003; 

Jonsson m.fl. 2003; Young, 2004; Katiala-Heino, m.fl. 2004; Nordell, 2005). Att spela 

skapade bieffekter i form av svårartade stressproblem, sömnsvårigheter, oro och uppoffringar 
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som orsakade problematiska kriser och livsförändringar. Behandlarna och specialisterna 

varnade samt oroades för kommande hälsoproblem (Hall & Parson, 2001; Rask, 2001; 

Edström, 2002; Helling, 2003; Edin, 2004;  Young, 2004; Katiala-Heino m.fl. 2004; Lager & 

Bremberg, 2005). Samtliga anser att  samhället bör ta större ansvar och bevilja mer medel till 

vård, behandling och forskning samt varnar för samhällets attitydsförändring, snabba 

utveckling och påverkan i spel (Griffihs, 1995; Bellringer, 1999; Rönnberg m.fl.1999;  

Fröberg, 2002; Beards, 2002; Sjöstedt & Stenström, 2002; Edström, 2002; Andrén & Jonsson, 

2003; Svensson, 2003; Fröberg, 2005). Behandlarna och specialisterna förespråkade kognitiv 

behandlingsterapi. Behandlingen  av fyra spelares destruktiva tankar resulterade i ett lyckat 

resultat som kognitivt innebar att; (Custer m. fl. 1985; Baszczynski, 1998:101-102; Griffiths, 

1995; Bellringe, 1999; Hall &Parson, 2001; Payne 2002:164; Ladouceur m. fl. 2003; Ortiz, 

2005; Rönnberg, 2005)  påverka och vända beteendet samt leta efter starka positiva sidor.  

 

7.2.2 Reflektioner på likheter och olikheter 

Enligt rollbegreppet blir spelaren fångad av spel och skapar ett beroende till spel. Behandlaren 

och specialisten är överens om att behovet av trygghet styrs utifrån vissa upplevelser av 

rollspel, som enligt teorierna innebär inkörsporten till ett patologiskt spelande. Som olikheter 

är; att spelaren inte inser sitt beroende av spel. Spelaren anser sig inte styrd av omgivande 

faktorer i sökandet efter optimala upplevelser för att få uppleva meningsfullhet. Specialisten 

är mer distanserad till spel och anser att samhället bär största skulden till beroendet och 

hänvisar till mer forskning.  Behandlarna anser att obekräftad identiteten kan leda till lockelse 

av spel. Samtliga kategorier tillmäter makten över spel som ett resultat på kraft och styrka.  

 

7.3 Metoddiskussion 

Forskningsfrågan är besvarad enligt en kvalitativ forskningsmetod och med en hermenuetisk 

forskningsansats. Detta innebar tolkning av text på personliga upplevelser av sammanlagt åtta 

deltagare var av tidigare spelberoende, behandlare och specialister. Frågeguiden besvarades 

utifrån berättande narrativ karaktär. Som empirisk inblick enligt forskningsfältet tillämpades 

litteraturgranskning (Bell, 2000) av tidigare forskningsresultat och sågs som ett komplemen´t 

till forskningsfrågan samt jämförelsematerial till intervjuerna. Tolkningen visade att spelandet 

gav negativa konsekvenser som kontrollförlust och upptagenhet (Fröberg, 2006). Som 

utgångspunkt har jag använt mig av ett skapat skyddat utrymme för spelarnas livsberättelse 

och verklighet (Andersson, 2002) och inte föregripit berättarversionen utifrån egna 

värderingar. Enligt det epistemologiska synsättet (DePoy, 1999) byggdes den komplexa 
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erfarenheten på helheten. Men helheten utgick också från delarna som innebar att följa upp 

tematiseringarna före, under och efter spelperioden. Resultatet har inneburit karakteriserade 

tolkningen utfrån en  hermenuetisk cirkel (Kvale, 1997:50) det vill säga processen mellan 

enskilda meningar och helhetliga sammanhang. Den specifika avsikten i syftet var att få ett 

bredare perspektiv, kunskap och förståelse av den faktiska verkligheten utifrån dagens 

spelproblem. Enligt min kvalitativa data fick jag fram en naturalistisk genaralisering genom 

detaljerade beskrivningar av personliga erfarenheter (Larsson, 2005; Kvale, 1997:210). Som 

metod (Larsson, 2005; Kvale, 1997; Malterud, 1998) använde jag mig av teoritriangulering 

som innebar upprepade teoretiseringar av tre olika personkategorier (källor), bearbetaning 

från tematiseringen före, under och efter samt bearbetning utifrån flera perspektiv och teorier. 

Validiteten är förenlig med relevansen (Ruth, 1991) och i studien har används intern validitet 

genom omfattande löpande  citat ur texten. Reliabiliteten grundlades redan i inledningsskedet 

genom att använda klara, koncisa och förståeliga frågor, för att löpande undvika 

misstolkningar samt att referera till syftet (Malterud, 1998:28). Eftersom materialet utgått från 

åtta personer av icke slumpmässigt urval begränsades generaliserbarheten i resultatet men kan 

ändå anses som tillämpbart i situationer som uppvisar liknande förhållanden ur frågeurvalet. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning  

Spel som leder till ett beroende väcker tankar samt ger vissa betänkligheter av hur lätt det är 

att påverkas och fastna i ett patologiskt spelande. Mycket talar för en brokig uppväxt som kan 

vara svårt att värja sig ifrån och som i brist på bekräftelse leder fram till vissa spelfenomen. 

Problemen refererar till behovet av mer forskning och samhällsstöd. Utvecklinger går fort och 

framfarten är svår att styra  men av vikt kan vara att stoppa spelutbud, spelets lättillgänglighet 

och/eller reklam som påverkar i fel riktning. En intressant fråga är 1) mer forskning om 

biologiska orsaker till skapandet av ett spelberoende. Enligt professor Conny Nordins (se sid. 

6 ovan) forskning har man som orsaksbakgrund hittat avvikelser i ämnesomsättningen av det 

viktiga ämnet ”mellatonin.” En spelare som utsätter sig för sömnbrist och mer eller mindre 

vänder på dygnet kan genom eget förfarande skapa vissa brister av kroppsfunktionella ämnen. 

En annan forskningsfråga är 2) att vidareutveckla Brené & Olssons (2005) upptäckt om 

hjärnans belöningssystem av dopamineffekter i spel. Enligt senaste biomedicinska forskningar 

har visats att belöningssystemet ger lustkänslor som i sin tur kidnappas när vi utsätts för spel 

och som i förlängningen kan vara beroendeframkallande. Som ytterligare forskningsfråga är 

3) att (för att använda en specialists uttryck enligt ovan) utveckla en mer sofistikerad kognitiv 

terapi samt påverka och förändra samhällssynen i förståelse om vad spelproblemet innebär. 



 

                                                                            91 

REFERENSLISTA 

 

Anderson, H. (2002). Samtal språk och möjligheter. Psykoterapi och konsultation ur 

postmodern synvinkel. Stockholm: Bokförlaget Mareld. 

 

Andrén, A. &. Jonsson, J. (2003). Spelberoende och social bakgrund. I  Jonsson, J. André, A., 

Nilsson, T., Svensson, O., Munch, I., Kindstedt, A. & Rönnberg, S. Spelberoende i Sverige – 

vad kännetecknarpersoner med spelproblem? Rapport om andra fasen av den svenska 

nationella studien av spel och spelberoende. Rapport nr 2003:22 Stockholm: Statens 

Folkhälsoinstitut. 

 

Armgard, A. (1999). ”Moral och etik i socialt arbete.” I A. Ronnby (red.). Etik och idéhistoria 

i socialt arbete. Umeå: Socionomen. 

  

Bath, T., Näsholm, C. (2006). Motiverande samtal – MI. Att hjälpa en människa till 

förändring på hennes egna villkor. Denmark: Studentlitteratur. 

 

Beard, K. W. (2002). “Internet addiction: current status and implications for employees”. In 

Journal of employment Counseling. Vol. 39 No. 1 (p.2-11). 

  

Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bellringer, P. (1999). Understanding problem gamblers: a practioner´s guide to effective 

invention. London: Free Association. 

 

Bergmark, A. (2002). Kommentar. I Nordisk alkohol och Narkotikaskrift. 19 (1):56-58. 

 

Binde, P. (2005). ”Spel i ett antropologiskt perspektiv”. I Socialt perspektiv 1:7-24 

 

Blaszczynski, A. (1998).”Overcoming compulsive gambling”. A self-help guide using 

Cognitive Behavioral Techniques. London: Robinson.                                                

 

Brené, S. &. Olson, L. (2005). ”Spelberoende – när belöningssystemet kidnappas”. I Socialt 

perspektiv 2-3:63-74.  

 

Brun, M. (2005). När livet blir ett spel och andra utmaningar för den digitala generationens 

föräldrar. Stockholm: Bokförlaget Langenskiöld. 

 

Chamberlain, L. (2004).”Understanding and Diagnosing Compulsive Gambling”. In R. H. 

Coombs. (ed.). Handbook of addictive disorders: a practical guide to diagnosis and 

treatment. Chapter 5 (s.129-160). New Jersey: Hoboken. 

  

Custer, R. Milt, H. (1985). When luck runs out. Help for compulsive gamblers and their 

families. New York:  Facts on File publications. 

ISBN 0-8160-1169-9 

 

DePoy, E. & Giltin, L.N. (1999). Forskning – introduktion. Lund: Studentlitteratur. 

 



 

                                                                            92 

Edström, A. (2002). Spelfällan. Jag kan sluta spela när jag vill – ska vi slå vad? Norrköping: 

Spelfällans förlag  

 

Egidius, H (2002). Psykologilexikon. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Erikson, E. H. (2000). Den fullbordade livscykeln. Borås: Natur och Kultur. 

 

Esaiassom, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L. (2004). Metodpraktikan. Konsten 

att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik.  

 

Fröberg, F. (2006). Spel om pengar bland unga. En kunskapssammanställning. Stockholm: 

Statens folkhälsoinstitut. 

 

Fröberg, F. &. Tengström, A. (2005). Ungdomar och spelberoende. I Socialt perspektiv 2-3:  

75-90. 

 

Franzen, M. (2000).  I fråga om makt. Diskurser, resurser, kontexter. I Ted Goldberg (red.). 

Samhällsproblem. Lund: Studentlitteratur. 

 

Goffman, E. (2005). Stigma. Den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Nordstedts 

Akademiska Förlag. 

 

Goldberg, T. (2000). Narkotika. I Ted Goldberg (red.). Samhällsproblem. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Griffiths, M. (1995). Adolescent Gambling. London: Routledge.  

 

Griffiths, M. (2003). ”Internet abuse in the workplace: issues and concerns for employers and 

employment counsellors”. In Journal of employment Counseling. Vol. 40 No. 2 (p.87-96).                                                      

 

Hall, A. S.,  Parsons, J. (2001) “Internet Addiction: College Student Case Study Using best 

Practices in Cognitive Behaviour Therapy”. In Journal of Mental Health Counseling. Vol. 23 

No. 4 (p.312-327). 

 

Helling, S. (2003). Det är som ett kärleksförhållande. Spelmissbruk bland ungdomar. Rapport 

nr. 72. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 

 

Hutchison, E. D. (1999). Dimensions of human behavior. Vol 1: Person and environment. 

USA: SAGE Publications 

 

Jonsson, J. André, A., Nilsson, T., Svensson, O., Munch, I., Kindstedt, A. & Rönnberg, S. 

(2003). Spelberoende i Sverige – vad kännetecknarpersoner med spelproblem? Rapport om 

andra fasen av den svenska nationella studien av spel och spelberoende. Rapport nr 2003:22 

Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. 

 

Katiala-Heino, R., Lintonen, T. & Rimpelä, A. (2004). ”Internet addiction? Potentially 

problematic use of the internet in a population of 12-18 years-old adolescents”.  In Addiction 

Research and Theory. Vol. 12, No. 1 (pp. 89-96).        

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 



 

                                                                            93 

Ladouceur, R., Sylvain, C., Boutin, C., Doucet, C. (2003). Understanding and treating the 

pathological gambler. England; Chichester: John Wiley & Sons, Ltd. 

 

Lager, A., Bremberg, S. (2005). Hälsoeffekter av tv- och datorspelande. En systematisk 

genomgång av vetenskapliga studier. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. 

 

Lalander, P. (2004). Den statliga spelapparaten. Mellan ekonomisk succé och social realitet. 

Rapport nr 22 Edsbruk: Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). 

  

Lalander, P. (2005). ”Jack Vegasmiljöerna i ett socialt perspektiv”. I Socialt perspektiv 1:51-

72. 

 

Larsson, S., Wikander, B., Helleday, A., Lilja, J., Eriksson, B. (2003). ”För in ett 

multidimensionellt perspektiv i socialt arbete”. I Socionomen 3, 29-33. 

 

Larsson, S. (2005). ”Kvalitativ metod – en introduktion”.  I S. Larsson, J. Lilja, & K. 

Mannheimer (Red.). Forskningsmetoder i socialt arbete (s. 91–128). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lilja, J., Larsson, S., Borg, S., Bjerkestedt, L. (2003). Ungdomsliv, identitet, alkohol och 

droger. – En multidimensionell och preventivt inriktad kunskapsöversikt med hermeneutiskt-

socialpsykologisk fokus. Rapport nr. 2003: 10. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. 

 

Lindgren, S.-Å. (1999). Michel Foucault. I H. Andersen.& B. Kaspersen (red.). Klassisk 

modern samhällsteori. Lund: Studentlitteratur. 

 

Malterud, K. (1998). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nilsson, T. (2002). Jakten på jackpott en bok om spelberoende. Stockholm: Fri förlaget:  

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS). 

ISBN 91-89572-02-5 

 

Nordell, M. (2005). Anhörig till spelberoende. En manual för utbildning och stöd till 

spelberoendes anhöriga. (2005:36). Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. 

 

Ortis, L. (2005). ”Kognitiv beteendeterapi för spelberoende utifrån en biopsykosocial 

förklaringsmodell”. I Socialt perspektiv 2-3:31-46. 

 

Payne, M. (2002). Modern teoribildning i socialtarbete. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Perris,C. (2000). Kognitiv terapi i teori och praktik. Borås: Natur och Kultur. 

 

Rask, M. (2001). Med friheten som insats. En självbiografi om spelberoende och dess 

konsekvenser. Lund: Wallin & Dalholm.  

 

Ruth, J.– E. (1991). Reliabilitets- och validitetsfrågan i kvantitativ respektive kvalitativ 

forskningstradition. I Gerontologia 5(4): 277-290. 

 

Rönnberg, S. (1993). Problemet spelberoende – en översikt med tonvikt på spelberoendets 

konsekvenser. Stockholm: Stockholms universitet. 

 



 

                                                                            94 

Rönnberg, S., Volberg, R., Abbott, M., Moore, L., Andrén, A., Munck, I., Jonsson, J., 

Nilsson, T. & Svensson, O., (2000). Spel och spelberoende i Sverige - rapport nr 3 i 

folkhälsoinstitutets serie om spel och spelberoende. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. 

 

Rönnberg, S. (2005). ”Vad kan vi göra åt problemet spelberoende”? I Socialt perspektiv 2-3:  

7-16. 

 

Sandberg, O., Hamrin, U., Jönsson, S., Sturesson, M. (2001). Nätchocken. (projektgruppen). 

Karlshamn: Nätchocken.  

ISBN 91-631-1445-3  

 

Scott, S. (1985). ”Feminist research and qualitative methods: A discussion of some of the 

issues”. In  P. Burgess (ED.), Issues in educational research: Qualitative Methods. (s. 67-85). 

Philadelphia: Falmer Press. 

 

Sjöstedt, G. &. Stenström, P. (2002). Vilseledning på Internet – en analysansats. Stockholm: 

Styrelsen för psykologiskt försvar. 

 

Skytte, M. (2001). Etniske minoriteterfamilier og socialt arbejde. Kopenhavn: Hans Reizels 

Forlag a/s. 

 

Sohlberg, P. & Sohlberg, B.-M. (2001). Kunskapens former. Vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Stockholm: Liber AB. 

 

Stevens, R. (1998). Det reflexiva jaget – ett upplevelseperspektiv. I R. Stevens (Red.). Att 

förstå människor: socialpsykologiska aspekter på jag, medvetande och identitet (s. 162-239). 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Svensson, O. (2003). Ungdomars spelvanor. I Jonsson, J., André, A., Nilsson, T., Svensson, 

O., Munch, I., Kindstedt, A. & Rönnberg, S. Spelberoende i Sverige – vad kännetecknar 

personer med spelproblem? Rapport om andra fasen av den svenska nationella studien av spel 

och spelberoende. Rapport nr 2003:22 Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. 

 

Tamm, M. (1994). Modeller för hälsa och sjukdom. Malmö: Tiger förlag AB.  

 

Weiss, C. H. (1998). Evaluations: methods for studying programs and policies. New Jersey: 

Upper Saddle River: Prentice Hall. 

 

Wessberg, G. (2005). ”Några tankar om spel, spelhistoria och moral”. Socialt perspektiv 1:25-

38. 

 

Wetherell, M., Maybin, J. (1998). Det ”distribuerande” jaget – ett konstruktionistiskt 

perspektiv. I R. Stevens (Red.). Att förstå människor: socialpsykologiska aspekter på jag, 

medvetande och identitet. (s. 240-302). Lund: Studentlitteratur.  

 

Winter, J. (1980). Problemformulering undersökning och rapport. Lund: Liber. 

Young, K. S. (2004). ”Internet Addiction”: A new Clinical Phenomenon and Its 

Consequences. In  American Behavioral Scientist. Vol. 48 No. 4 (p. 402-415).    

 

 



 

                                                                            95 

Övrig litteratur och Internetreferenser   
 

Edin, M. (2004). Internetberoende – Ett nytt folkhälsoproblem? Examensarbete i 

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer. Umeå Universitet. 

 

Helleday, A., Jorup, B,. Wikander, B. (1998). Fyra psykologiska perspektiv i socialt arbete 

och social omsorg. Institutionen för socialt arbete. Stockholms Universitet. 

 

Ortiz, L. (2004). Till spelfriheten! Att bli och förbli spelfri med hjälp av manualbaserad 

kognitiv beteendeterapi gruppbehandling. Stockholms läns landsting. Beroendecentrum 

Stockholm. Folkhälsoinstitutet 

 

Socialhögskolan (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

                                                                          

www.fair-play.se  

www.fhi.se  

www.medieradet.se  

www.natchocken.com 

www.regeringen.se  

www.slutaspela.nu/manual 

www.slutspelat.nu  

www.snsus.org  

www.spelberoende.se  

www.utblickfolkhalsa.nu  

http://www.expressen.se/1.309609 

http://www.corren.se/archive/2007/3/12/j41xvdurfozts5k.xml                                              

http://www.magentanews.com/magenta/xml/html/35/8/9364.html 

http://www.sr.se/cgi-bin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?artikel=814765&Progr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fair-play.se/
http://www.fhi.se/
http://www.medieradet.se/
http://www.natchocken.com/
http://www.regeringen.se/
http://www.slutaspela.nu/manual
http://www.slutspelat.nu/
http://www.snsus.org/
http://www.spelberoende.se/
http://www.utblickfolkhalsa.nu/


 

                                                                            96 

Nyheter om spel                                                                                                             Bilaga 1 

 

 

Ledare/Ska staten stå för spelmarknaderna?  14/03 11:30, Ljusnan 

Den nya spelvärlden        13/03 22:00, Affärsvärlden 

Medicin mot spelberoende?   13/03 20:07, SVT Östnytt 

Landstinget bör hjälpa spelberoende a...   13/03 11:35, bolagsfakta 

En stödgrupp för spelmissbrukare har ...  13/03 06:13, SR Västerbotten 

Spelberoende kan ha geneti ska orsaker    12/03 11:10, Östgöta Correspondenten 

Avskaffa monopolet ändå    12/03 02:23, Borås Tidning   

Kvinnor riskerar ökat missbruk när nä...   11/03 02:23, Sydsvenskan       

Internets mörka baksida    10/03 20:17, Sourze  

Lotteriinspektionen håller koll på de...   10/03 13:42, Eskilstuna-Kuriren   

Babben: ”Macanvändare är som en sekt!” 09/03 14:50, IDG.se                            

Att locka unga är ingen lätt match   09/03 12:16, Helsingborgs Dagblad 

Nyheter Rutgers satsar på research   07/03 22:22, Poker.se 

Speldom kan gräva monopolets grav   07/03 14:13, Eskilstuna-Kuriren 

Spelbolag vann i domstol    07/03 14:13, Eskilstuna-Kuriren 

När spelet blir en drog    07/03 13:42, Finansvärlden 

Frånberoende till en utbildning för...   07/03 13:42, Finansvärlden 

E24.se: Speldom kan fälla monopolet   07/03 07:39, E24 Näringsliv 

Nyheter Dámato klar för PPA   07/03 02:24, Poker.se 

UPPDATERAD:EU-dom kan bli slutet för...  06/03 19:10, Dina Pengar 

Spelberoende får hjälp i nytt projekt   06/03 18:42, Aftonbladet 

God man dömd för förskingring   06/03 18:39, Nya ST Tidningen 

EU-dom kan gräva spelmonopolets grav  06/03 17:54, TV4 

En ny EU-dom kan bli ännu ett slag mo...  06/03 16:30, Svenska Dagbladet 

Italien förlorar spelmål mot domstol   06/03 12:50, Aftonbladet 

E24.se:EG-dom lättnad för spelbolagen   06/03 12:20, E24 Näringsliv 

Unibet vinnare efter EU-dom   06/03 12:17, Privata Affärer 

Allt nytt är bra    05/03 20:02, Fokus 

Dömnd inbrottstjuv fruktar för sitt liv   05/03 16:34, allehanda.se 

Jackpot     05/03 16:25, TV4 

Ett års fängelse för god man   05/03 14:47, Aftonbladet 

Dags att tänka om – och riva murarna!   05/03 09:53, Travnet.se 

Hårdare tag mot minderårigt spelande ...  05/03 09:50, Security News 

Krafttag mot minderåriga spelare på v...   02/03 16:08, Security User 

Spelberoende får hjälp    02/03 06:40, Metro 

 

(2007) 
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Bilaga 2. 

 

Kriterier för nätberoende 
 

Du är försjunken i tankar om Internet, så du tänker på nätet även när 

du inte är uppkopplad 

 

Du känner ett behov av att vara uppkopplad allt oftare och allt längre 

(dosökning) 

 

Du misslyckas gång på gång med att minska ditt datoranvändande 

(kontrollförlust) 

 

Du känner dig rastlös och irriterad när du inte kan vara uppkopplad 

(abstinens) 

 

Du använder Internet som ett sätt att fly från problem eller som en 

lindring när du mår dåligt, är deprimerad eller har ångest 

(”medicinering”) 

 

Du ljuger för anhöriga och vänner för att dölja hur mycket du är 

uppkopplad (förnekar problem) 

 

Du riskerar att förlora viktiga relationer, anställning, studier eller 

annan karriär på grund av ditt Internetanvändande 

(social isolering) 

 

Du begår illegala handlingar för att finansiera ditt datoranvändande 

(kriminalitet) 

 

Du förlitar dig på att andra ska hjälpa dig med bostad och uppehälle, 

räkningar och praktiska saker eller annat som uppstått till följd av ditt 

Internetanvändande (finansiärer) 

 

Du tycker att den vanliga tillvaron är begränsad och tråkig 

(monotonundvikare) 

 
(Ove Sandberg) 
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Frågeformulär till före detta spelberoende                                                               Bilaga 3. 

 

Uppge namn (fingeras), kön ålder, yrke. Lämna en kort historik om dig själv före 

spelperioden, vilken självbild hade du och hur såg ditt förhållande till anhöriga, släkt och 

vänner, skola/arbete etcetera ut? 

 

Vägen in i spel 

 

1. Berätta hur din barndom och uppväxttid varit, positivt som negativt och vilken relation du 

haft till dina anhöriga? 

 

2. Hur såg du på dig själv, vilken självbild i relation till andra innan du började spela? Vilken 

självbild och identitet hade du, vilka tankar hade du om dig själv? 

 

3. Hur vill du beskriva din känslobild nu, positiv, ångestfylld som meningslös, vad kände du? 

 

4. Hur såg du på dig själv och din livssituation? 

 

5. Vad var det som visade vägen in i spel, vad var det som skedde eller eventuellt lockade? 

 

Att spela  
 

6. Vilken form av spelberoende har du varit engagerad i och hur länge, hur många timmar per 

dygn, vecka och månad? 

 

7. Hur påverkade ditt spelande din övriga livsföring, skolgång/arbete under spelperioden? 

Har spelandet orsakat dig några ekonomiska problem, problem med hälsa, stress och ångest 

inräknat? 

 

8. Hur såg du på dig själv, vilken självbild hade du? Vilken identitet eller tillhörighet fick du 

när du spelade, positivt som negativt? 

  

9. Vad hände när du spelade, har det varit meningsfullt eller spännande, i så fall varför då? 

 

10. Har andra kritiserat ditt spelande eller sagt att du har haft problem med spelandet, oavsett 

om du har tyckt det varit sant eller inte? 

 

Vägen ut ur spelberoendet 

 

11. Vad fick dig att inse att du var spelberoende, fick du någon hjälp att komma ur, vilken? 

 

12. Hur ser du på dig själv idag när du slutat att spela, vilken självbild/identitet har du?  

  

13. Känner du att du fått rätt stöd/hjälp under terapiperioden eller har du något att tillägga? 

 

14. Har det funnits eller finns det fortfarande några problem bland anhöriga, släktingar och 

vänner (socialt tryck från omgivningen) sedan du blev fri från ditt spelberoende? 

 

15. Vilken självbild har du nu och hur mår du? Hur ser du på ditt liv idag – sammanfatta, 

känner du dig fullt fri från ditt spelberoende? Vilka råd har du att ge andra spelberoende? 



 

                                                                            99 

Frågeformulär till behandlaren                                                                                  Bilaga 4. 

 

Uppge namn (fingeras), ålder och yrke. Lämna gärna en kort historik om dig själv och vilken 

orsak som fick dig att befatta dig med spelberoendeproblematiken. 

 

Vägen in i spel  
 

1. Vilka uppväxtförhållanden är vanligast förekommande bland spelberoende och vad har du 

kommit i kontakt med som behandlare? Hur ser bakgrundsbilden ut, vad visade vägen i spel? 

 

2. Vilken självbild/identitet brukar var mest förekommande under vägen in i spel? Hur ser 

dom på sig själva, är självbilden depressiv och ångestladdad?  

 

3. Vilka orsaksgrunder brukar vara mest förekommande för att börja spela, exempelvis dålig 

anhörigrelation/kontakt, engagemang, samhällstryck typ -reklam och kampanjer etcetera? 

 

4. Hur har känslobilden och livssituationen sett ut och vilket rollspel iklär dom sig? 

 

5. Hur uppfattar brukaren vanligast sitt spelande, vad är det som lockar eller vad är orsaken 

till att dom vill spela? Finns det ett samband mellan aggressioner, våld och TV-spel? 

 

Att spela  
 

6. Vilken form av spelberoende har varit den/de mest vanliga som du stött på? Vilka följder 

uppstår av att spela ofta och mycket, vilka skadeeffekter har visat sig? 

 

7. Vilken självbild är mest tydliggörande under spelperioden? Ersätts vuxenkontakt med spel? 

Tror du det är verklighetsflykt det dvs. medel för att avvärja olustkänsla och ångest? 

 

8. Vilka orsakssammanhang ligger som grund till en brukares djupa engagemang till spel? 

Beror det eller är det spelets kickar i sig självt som är kopplat till belöningssystemet?  

 

9. Vilka svårigheter innebär det för brukaren att inse sitt handikapp att vara spelberoende? 

Hur ser självbilden ut är den ångestladdad och depressiv?  

 

10. Vilka problem möter brukaren från anhöriga och samhälle?  

 

Vägen ut ur spelberoendet 
 

11. Brukar spelaren inse sitt spelberoende och söker hjälp frivilligt eller fått hjälp på vägen? 

 

12. Vilken behandlingsform är mest förekommande och vilka effekter får den? Hur lång tid är 

behandlingstiden och hur vanligt är det att den beroende hoppar av eller återkommer? 

 

13. Vilka problem kan visa sig efter en behandlingsperiod, varar beroendet livet ut? 

 

14. Hur ser samhällssynen på spelberoendet ut idag? Ser du någon skillnad de sista tio åren? 

 

15. Vilken självbild och självkänsla har brukaren efter behandlingen? Känner dom sig fria 

från spelberoendet? Uppfattas behandlingsperioden som svår? Vilka råd ger du? 
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Frågeformulär till specialisten                                                                                   Bilaga 5. 

 

Uppge namn (fingeras) ålder, yrke. Lämna gärna en kort historik om dig själv och vilken 

orsak som fick dig att befatta dig med spelberoendeproblematiken? 

 

Vägen in i spel 

  

1. Hur ser du på spelberoendeproblematiken idag, har det skett några förändringar de senaste 

tio åren under din verksamhet som forskare? 

 

2. Ser du exempelvis den intensiva dator/Internetanvändningen som något framtida hot för 

hälsa och utveckling? 

 

3. Ser du några strukturella samhällsförändringar som kan påverka eller vara en orsak till ett 

beroende, hur kan vi förändra den?    

 

4. Vad kännetecknar och vad särskiljer personer med spelproblem? 

 

5. Vad är ett spelberoende? 

 

Att spela  
 

6. Hur ser du på spelets vara eller inte vara, bör inställningen till spel förändras politiskt som 

samhällsvetenskapligt, hur kan vi påverka? 

 

7.  Genom att spel utökat i Sverige produceras ständigt nya grupper av svårt patologiska 

spelare och då gäller sekundärpreventiva insatser avsedda att hjälpa dem som drabbas av 

spelproblem så tidigt som möjligt. Vad anser du bör göras för att bäst uppnå resultat? 

 

8.  Hur ser du på sambandet mellan aggressioner, våld och TV-spel? 

 

9.  Spel är en viktig inkomstkälla för stadskassan, politiska partier, och frivilligorganisationer 

frågan är om en positiv inställning till spel i samhället innebär ett större antal spelberoende? 

  

10. Skapar mer utbud av spelprodukter, reklam/marknadsföring av spel fler spelberoende? 

 

Vägen ut ur spelberoende  
 

11. Finns det tillräcklig adekvat stöd och hjälp att få? 

 

12. Vad bör en bra behandling av spelberoende innehålla?  

 

13. Hur bör en behandlingsplan se ut? 

 

14. Ska behandling ske individuellt eller i grupp? 

 

15. Vad kan staten göra för att ta sitt ansvar för spelberoende 

 

 

 


