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Abstract  

Title: ”… Then came the realization that I was just like them. That I have a gambling 

addiction…” This is a qualitative study of four former gamblers and their experience of 

getting out of the gambling addiction.   

The study is about how individuals have overcome a gambling addiction. The purpose of this 

study is to examine the social processes and factors that are of importance when overcoming a 

gambling addiction. In addition, the study focuses on how individuals experience the change 

from gambling addiction to a life free of that addiction.  In this thesis, I conducted a 

qualitative study in the form of semi-structured interviews with four former gamblers. The 

theoretical approach concentrated on Ebaugh’s (1988) role exit theory and Giddens’ (2005) 

identity formation theory has been used to illustrate the interviewees' experiences of gambling 

addiction and their identity as addiction free.  

The study shows that the gambling addiction has brought economic, social and health-related 

impacts and some of these aspects still exist today. The exit out of a gambling addiction has 

been a process with different phases and events where the process for some has been 

incrementally with relapses during the journey. Based on my results, the changing process 

appears to consist of parallel turning points where different and more significant events give 

rise to role exit. The study shows the need of continuous social support in combination with 

gambling association support efforts and the gamblers’ own insight, motivation and freedom 

of action. It appears that the interviewed have accepted their role that they had left behind and 

they take careful consideration to the past and the future and try to make more conscious 

choices and build their new identity. This is done by actions and re- evaluations of themselves 

and their world. It is based on their lives, by their own choices. However, these choices seem 

to be limited by conditions that occur in the interaction with the environment, social norms 

and social situations.  

Author: Mimoza Nuhiu 

Supervisor: Anna Lund  

Keywords: Gambling addiction, exit process/the process of role exit, identity construction, 

turning point.  
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Förord 

Att skriva en C-uppsats är en rolig och lång process. Processen som resulterat i denna uppsats 

började redan hösten 2008. Sedan dess har jag fortsatt att studera och min utbildning börjar nu 

närma sig sitt slut.  

Min motivering till den valda studien är att jag har upplevt ämnet spelberoende som aktuellt 

och viktigt och jag har uppmärksammat att det finns begränsad forskning gällande 

spelberoende i Sverige. Än mindre kunskap finns om hur vägen ur ett spelberoende kan se ut. 

Detta bidrog ytterligare till att fokusera just på denna målgrupp. Jag var intresserad av att 

undersöka individers väg ut ur spelberoendet och deras rollutträden så som det upplevs av 

dem.  Utifrån min valda metod och teoretiska utgångspunkter hoppas jag att studien bidrar till 

nya perspektiv och att den även kan göra andra studenter nyfikna på fler frågor om 

spelberoende.  

Jag vill tacka alla medverkande för deras insats och engagemang. Ett stort tack till mina 

intervjudeltagare, utan er hade inte detta varit genomförbart. Tack för att ni så öppet delade 

med er av era erfarenheter och upplevelser vilket har varit intressant, lärorikt och roligt för 

mig att ta del av.  

Jag vill också passa på att tacka min kurskamrat Agneta Klintgren för hennes bidrag till 

uppsatsen. Vi har gjort en del av uppsatsen tillsammans men på grund av personliga 

omständigheter valde Agneta Klintgren att inte fortsätta.  

I strävan att hitta målgruppen kontaktades en spelberoendeförening och jag vill särskilt rikta 

ett tack till verksamhetsledaren för trevligt bemötande och hjälp att hitta intervjupersonerna 

till studien.  

Sist men inte minst ett stort tack till min handledare Anna Lund vars handledning, tålamod, 

tips och värdefulla reflektioner har varit en stor hjälp på vägen!  

 

Växjö, juni 2013  

 Mimoza Nuhiu 



 

4 
 

Innehåll 

INLEDNING ..................................................................................................................................... 6 

   Syfte ................................................................................................................................................ 7 

   Frågeställning................................................................................................................................. 7 

   Problemformulering ...................................................................................................................... 7 

Tillgänglighet och samhälleliga insatser........................................................................................... 8 

TIDIGARE FORSKNING…………………………………………………………………………………………………………………….9 

   Spelets baksida- samhälleliga och sociala faktorer…………………………………………………………………….11 

   Spelreklamens påverkan- att sälja en dröm……………………………………………………………………………….12 

   Spelberoendets konsekvenser……………………………………………………………………………………………………13 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER………………………………………………………………………………………………….14 

Becoming an EX- the process of role exit- Uppbrottet som process………………………………………………14 

   Första fasen- Första tvivlen…………………………………………………………………………………………………………….14 

   Andra fasen- Sökande efter alternativ……………………………………………………………………………………………15 

   Tredje fasen- Vändpunkten……………………………………………………………………………………………………………15 

   Fjärde fasen- ”Att bygga ny identitet”……………………………………………………………………………………………16 

Moderniteten och identiteten………………………………………………………………………………………………………16 

Reflexivt projekt- ”vi är inte det vi är, vi är det vi görs oss till”……………………………………………………..18 

SAMMANFATTANDE REFLEKTION AV DEM TEORETISKA PERSPEKTIVEN……………………………………….19 

METOD…………………………………………………………………………………………………………………………………………20 

   Intervjun som forskningsmetod…………………………………………………………………………………………………20 

   Urval………………………………………………………………………………………………………………………………………….21 

   Presentation av intervjupersonerna…………………………………………………………………………………………..22 

   Genomförande av intervjuerna………………………………………………………………………………………………….23 

   Reliabilitet och validitet…………………………………………………………………………………………………………….24 

   Databearbetning – Analysmetod……………………………………………………………………………………………….25 

   Etiska riktlinjer…………………………………………………………………………………………………………………………..26 

RESULTAT……………………………………………………………………………………………………………………………………27 

Livet som spelberoende……………………………………………………………………………………………………………….27 

   Spelets baksida som påverkar livet på flera plan………………………………………………………………………..28 

Vägen ur spelberoendet……………………………………………………………………………………………………………….29 

   Ekonomi…………………………………………………………………………………………………………………………………….30 



 

5 
 

   Familjerelationer- vänner och kollegor………………………………………………………………………………………31 

   Spelberoendeföreningen……………………………………………………………………………………………………………32 

   Återfall………………………………………………………………………………………………………………………………………33 

Tiden efter- ”Att bygga ny identitet”…………………………………………………………………………………………….34 

   Rester från den gamla rollen som spelberoende………………………………………………………………………..34 

   Strategier för att hålla sig spelfria………………………………………………………………………………………………36 

   Nyorientering på andra arenor och nya valmöjligheter………………………………………………………………37 

ANALYS………………………………………………………………………………………………………………………………………..40 

Livet som spelberoende……………………………………………………………………………………………………………….40 

Vägen ur spelberoendet……………………………………………………………………………………………………………….44 

   Första tvivlen och sökande efter alternativ………………………………………………………………………………..44 

   Tredje fasen- Vändpunkten……………………………………………………………………………………………………….45 

Tiden efter- ”Att bygga ny identitet”…………………………………………………………………………………………….48 

   Strategier för att hålla sig spelfria………………………………………………………………………………………………51 

   Nyorientering på andra arenor och nya valmöjligheter………………………………………………………………52 

SLUTSATSER…………………………………………………………………………………………………………………………………54 

REFLEKTIONER OCH METODDISKUSSION………………………………………………………………………………………56 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING……………………………………………………………………………………………….60 

REFERENSLISTA…………………………………………………………………………………………………………………………….63 

APPENDIX…………………………………………………………………………………………………………………………………….65 

   Appendix 1- Definition av spel, penningsspel, beroende och spelberoende……………………………….65 

   Appendix 2- Litteraturstudie………………………………………………………………………………………………………66 

   Appendix 3- Informationsbrev……………………………………………………………………………………………………67 

   Appendix 3a)- Intervjuguide………………………………………………………………………………………………………68 

   Appendix 4- Information och nyheter inom området spelproblematik/beroende………………………69 

  

 

 

 

  



 

6 
 

Inledning   

Uppsatsen handlar om hur individer har tagit sig ur ett spelberoende. Det är vägen ur 

spelberoendet samt vägen till en ny roll som kommer att vara uppsatsens fokus. För att på 

bästa sätt kunna förstå individernas väg ur spelberoendet kommer jag också att beskriva vägen 

in i beroendet, tiden som spelberoende och dess konsekvenser för individerna. Jag har valt att 

avgränsa uppsatsen till spel som omfattar pengar i olika former. (se bilaga 1)  

Sociologen Philip Lalander (2004) säger att spelberoende är något som växer mer och mer i 

Sverige. Det finns skäl att betrakta detta som ett samhällsproblem då dess negativa 

konsekvenser drabbar individen, familjen och samhället. Spelet har en baksida där följderna 

för individerna som utvecklat ett spelberoende leder till allvarliga ekonomiska, sociala och 

hälsomässiga konsekvenser. (Lalander, 2004) Enligt spelforskaren Thomas Nilsson (2002) 

kopplas ordet beroende generellt till beroenden så som narkotika, nikotin, alkohol etc. Detta 

kan vara en av anledningarna till att spelberoende har hamnat i skuggan av andra typer av 

beroenden. Det är betydlig svårare att upptäcka att en individ är spelberoende då det inte syns 

utåt.  Vanliga tecken på spelberoende är långvarig benägenhet att spela, att ständigt tänka på 

spel och att skaffa pengar för att fortsätta spela. Detta kan också resultera i att individen begår 

brott och ljuger för omgivningen. Att fortsätta jaga förluster och försök till att begränsa eller 

sluta spela är också vanliga tecken hos den spelberoende. Man kan kort säga att om spelandet 

har negativa konsekvenser som påverkar familjen, hälsan, ekonomin, arbetet eller andra 

aktiviteter är det frågan om ett beroende eller åtminstone ett negativt beteende. (se bilaga 1) 

Det finns inte en enhetlig definition på vad spelberoende är. Detta försvårar forskningen om 

spelberoende vilket i sin tur har bidragit till en brist på utveckling av metoder och 

behandlingsformer. (Nilsson, 2002)  

Enligt en rapport från Statens folkhälsoinstitut har ca två procent av befolkningen 

spelproblem och en halv procent är spelberoende. Cirka fem procent av befolkningen har 

riskabla spelvanor. (Romild et al, 2010).  Spelindustrin drar in årligen ca 42 miljarder kronor. 

(Lotteriinspektionen, 2013)  

Samhällsrelevans och sociologiskt problemområde 

Uppsatsens samhälleliga relevans är märkbar genom att den belyser ett viktigt 

samhällsfenomen. Större delen av forskningen om spelberoende har varit fokuserad på vad 

som får individer att bli spelberoende och spelberoendets utveckling och konsekvenser. 
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Forskningen har sällan varit inriktad på hur individen kan ta sig ur beroendet och vad som 

krävs av individen, omgivningen och samhället för att individerna ska kunna ta sig ur 

spelberoendet och fortsätta hålla sig spelfria. (Nilsson, 2002).  

I dag erbjuds individerna många möjligheter och en ökad tillgänglighet till spel och olika 

spelformer säger spelforskaren Sten Rönnberg (2000). Enligt sociologen Anthony Giddens 

(2005) kännetecknas dagens samhälle av många valmöjligheter, samtidigt som det vilar ett 

större ansvar på individen att kunna reflektera och aktivt styra eller förändra sitt liv. Vidare 

hävdar Giddens (2205) att det inte är ovanligt att individer byter roller flera gånger under sitt 

liv och på så sätt omformerar sina identiteter. Helen Rose Fuchs Ebaugh (1988) som har 

studerat rollutträden säger att samhällsvetenskaplig forskning i alltför liten omfattning 

uppmärksammat uppbrott och rollförändringar i människors liv. Detta anser hon är 

betydelsefull forskning eftersom utträden ur olika roller är vanligt i dagens moderna samhälle. 

(Ebaugh, 1988). Det moderna samhället präglas av ökad globalisering, traditionernas 

minskande betydelse för individens val och handlingar. Detta medför att villkoren för 

individens identitet är mindre förutbestämd än tidigare. Därtill har nya former av frihet lett till 

ökad valfrihet och möjligheter men också till ökad osäkerhet. En roll beskrivs ofta som en 

uppsättning normer, regler och värden som begränsar och formar individens 

handlingsutrymme. (Johansson, 1999:115–116). För intervjupersonerna i min studie kan det 

innebära att rollens sociala prägel kan antas påverka deras passerande från den gamla rollen 

som spelberoende till den nya rollen som spelfri. Detta eftersom rollens sociala prägel i 

förhållande till strävandet efter en ny identitet som spelfri, också kan påverkas av 

omgivningens reaktioner och förväntningar. Eftersom en del av dessa reaktioner och 

förväntningar kan vara förknippad till individens gamla roll som spelberoende. Detta i sin tur 

kan försvåra individens strävan att konstruera sin identitet som spelfri.  Enligt Giddens (2005) 

kan individen omforma sin identitet genom att byta roll och enligt Ebaugh (1988) söker 

individen alternativa roller vid rollutträdden vilket sker under en process över tid. 

Utvecklingen av en ny roll kräver reflektion och aktiva val av individen utifrån deras sociala 

situation och valmöjligheter, vilket är en social process som inbegriper interaktionen med 

andra. Ovan beskrivande processer och faktorer kan påverka personers väg ur spelberoendet 

och uppbyggandet av en identitet som spelfri.  
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Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka sociala processer och faktorer som kan vara 

betydelsefulla för att komma ur ett spelberoende samt hur individerna själva upplever 

förändringen från spelberoende till ett liv som spelfria. Sålunda avser jag att skapa en ökad 

förståelse av rollutträde och hur det kan tänkas påverka en persons identitet.  

Frågeställning  

 Vilka förhållanden och omständigheter bidrar till att individen tar sig ur sitt 

spelberonde? 

 Vilka verktyg behöver individen för att komma ur spelberoendet?  

 Vilka strategier skapar före detta spelberoende för att hålla sig spelfria? 

 Hur upplever och förhåller sig före detta spelberoende till sin nya roll som spelfri 

Tillgänglighet och samhälleliga insatser  

Spelmarkanden globaliseras och utbudet av spelalternativ ökar i takt med den tekniska 

utvecklingen. I stort sett kan alla spelformer spelas eller köpas via internet. Utvecklingen av 

nya spelformer i början av 1900- talet och en ökad marknadsförning av spel medförde också 

spridandet av spel till förut spelfria miljöer. Hanterandet och kontrollen av spel blir en 

rutinverksamhet för staten när spel blir legalt. Vidare menar Rönnberg (2000) att staten för att 

finansiera viktiga verksamheter blir beroende av intäkter från spel. Som exempel ger han 

religiösa sammanslutningar och frivilliga organisationer såsom idrottsrörelser. Även en del 

forskning och behandlingsverksamhet för spel har gjorts genom intäkter från spel.  På så vis 

har kritiken minskat från viktiga grupper i samhället menar Rönnberg (2000) 

En annan sak som bidrar till tillgängligheten är att det nu spelas i mer varierande miljöer än 

vad som gjorts tidigare. Ett flertal spel har gjorts tillgängliga i offentliga lokaler såsom pubar, 

caféer och restauranger i många länder. Vidare menar Rönnberg (2000) att konsekvenserna av 

spelets spridande till nya miljöer inte har utforskats. Han menar att barn och ungdomar idag 

kan observera och delta i spel i yngre åldrar än vad de kunde göra förut. Det kommer att bli 

nödvändigt att i spelforskningen utöka undersökningsområdena och forskningsmetoderna för 

att till fullo förstå alla de förändringar som kan följa i spåren av utvecklingen.  (Rönnberg et 

al, 2000)  
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De största aktörerna på den svenska spelmarknaden är Statens svenska spel med en 

omsättning på 50 procent, den andra är Trav och Galopp ATG som ägs av Svenska Trav 

Central förbund samt Folkrörelserna som arrangerar bingospel och lotterier. Tillstånd för 

dessa spel ges av staten, inspektionen, länsstyrelsen eller kommunen. (Lotteriinspektionen, 

2013)  

Med samhällets insatser avser jag de olika organisationer som finns som hjälp och stöd för 

individer med spelberoende samt deras anhöriga. De insatser som finns är i form av forskning, 

information, rådgivning, socialtjänsten, öppenvården, självhjälpsgrupper och behandlingshem. 

De verksamheter som har störst spridning i landet är spelberoendes riksförbund som har 

föreningar på flera orter i landet.  De har sin funktion som självhjälpsgrupper för personer 

som vill sluta spela. Spelberoendes riksförbund är en aktör som är aktiv i debatten kring 

spelberoende genom att öka kunskapen ute i samhället kring spelets risker samt 

förebyggandet av spelberoende. Föreningarna erbjuder kamratstöd, individuell rådgivning 

med enskilda samtal och gruppsamtal som syftar till att hjälpa individerna sluta spela och 

hålla sig spelfria. Föreningen ger också möjligheten till individen att bryta sin ensamhet och 

isolering som spelande kan leda till. Föreningen erbjuder också stöd till anhöriga. Föreningen 

definierar spelberoende som ett kroniskt tillstånd och grunden att bryta ett aktivt spelberoende 

är att acceptera att det aldrig går att återgå till ett normalt förhållningssätt till spel. 

(Spelberoende, 2013)  

Spelbolagen bidrar att driva stödlinjen i samarbete med bl.a. Svenska folkhälsoinstitutet, dit 

både personer med spelproblem och deras anhöriga kan ringa och få information och stöd. 

(Stodlinjen, 2013)  

Det finns också en kostandsfri organisation som heter GA - Gamblers Anonymous – där alla 

som önskar kan delta och delge sina erfarenheter med andra spelberoende som försöker sluta 

spela. (Ga-Sverige, 2013)  

Vidare finns spelinstitutet som är ett kunskapsföretag med kunskap om spelbeteende och 

erbjuder tjänster och verktyg till spelbolag för spelare som har i syfte att ha kontroll över sitt 

spelande. (Spelinstitutet, 2013)  

Tidigare forskning  

För att på bästa sätt kunna förstå och tolka studiens resultat tar jag del av tidigare forskning 

som jag har funnit av relevans för studiens syfte. I denna studie presenteras kort några 
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centrala studier som har gjorts i Sverige om spelberoende. Vidare presenteras tidigare 

forskning som har fokus på konsekvenserna av spelandet samt hur individens identitet kan 

tänkas påverkas av det.  

Spel och spelberoende är ett relativt nytt forskningsområde i Sverige då första studien för att 

kartlägga spel och dess omfattning gjordes i slutet av 1990-talet. Spelforskningen bedrivs idag 

inom flera olika akademiska discipliner som sociologi, genetik, biologi och psykologi vilket 

medför skilda synsätt på hur fenomenet skall förstås och studeras. Den ledande forskningen 

om spelberoende i Sverige finansieras av Statens folkhälsoinstitut, vars uppdrag är att minska 

skadeverkningar av spelproblem genom att samverka, utveckla kunskap, förebyggande och 

stödjande insatser för spelberoende och deras anhöriga. (Folkhälsoinstitutet, 2013)  

Den första studien som gjordes för att kartlägga spel och spelproblem i Sverige genomfördes 

1997-1998 av Sten Rönnberg et al. vid Statens folkhälsoinstitut- Spel och spelberoende i 

Sverige. (fas 1). Denna studie är den tredje landsomfattande studien som har gjorts i världen. 

De tidigare studierna har gjorts i Nya Zeeland och i USA. Studien har gjorts genom 

frågeformulär via telefonintervjuer- ett slumpmässigt urval av personer boende i Sverige (9 

917 personer) i ålder 15-74 år. Studien lade en grund för fortsatt undersökningar av 

spelproblem. Studien visade att 88 % av befolkningen uppgav sig någon gång ha satsat pengar 

på spel. Spelproblemen var högst bland dem som spelat de senaste åren på restaurang, 

kasinon, tips, hästar, automatspel eller bingo. Spelproblem var också vanliga i flera slag av 

illegala spel. Studien visade att ca 2 procent av befolkningen har spelproblem, en halv procent 

är spelberoende, cirka 3.5 procent har riskabla spelvanor. Män, ungdomar, personer med 

utländsk bakgrund var överrepresenterade bland personer med spelproblem. (Rönnberg et al, 

2000)  

För att få en tydligare bild av vad som kännetecknar personer med spelproblem har 

fördjupade intervjuer genomförts med ett urval av de som deltog i den första undersökningen 

(fas 1) Studien genomfördes 1999–2001 av Johansson et al år 2003- Spelberoende i Sverige – 

vad kännetecknar personer med spelproblem? Urvalet bestod av två grupper, den ena med 

personer som hade spelat utan att få några spelproblem och den andra gruppen som hade haft 

spelproblem. Studien visade bland annat att gruppen med spelproblem hade börjat spela i 

yngre ålder samt haft en mer utsatt uppväxt jämfört med gruppen spelare utan spelproblem. 

Denna studie visade också att spelproblem är mer förekommande bland lågutbildade och 

låginkomsttagare. Vidare visar resultatet att få av de med spelproblem har sökt hjälp samt att 
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de i högre grad har felaktiga föreställningar om vinstchanser och sina egna möjligheter att 

påverka spelresultaten. Studien ligger till grund för fortsatt forskning för att öka kunskapen 

kring möjligheterna som finns om vägar ur ett spelproblem. Detta inkluderar då 

behandlingsmetoder, åtgärder och självhjälpsgrupper och andra frivilliga insatser betydelse 

för att förebygga spelproblem. (Jonson et al, 2003)  

Ytterligare en central studie är SWELOGS (Swedish Longitudinal Gamblig Study) 

befolkningsstudie- Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. I syfte att kartlägga 

spel och spelproblematiken i dagens Sverige inrättades forskningsprogrammet SWELOGS vid 

Statens folkhälsoinstitut. Forskningsprogrammet startades 2008 och skall bedrivas fram till 

2014. Den första mätningen som har publicerats 2010 visar att spel om pengar de senaste åren 

har minskat med 18 % jämfört med året 1997-1998 som var 88 %. Samtidigt ligger 

omsättningen på det reglerade spelandet kvar på samma nivå som tidigare. Andelen 

problemspelare i befolkningen ligger på två procent och fem procent av befolkningen har viss 

risk för spelproblem. Andelen spelberoende ligger på samma nivå.  Studien visade att det 

förekommer skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Andelen problemspelare har ökat 

med 50 % bland män 18-24 och bland kvinnor 25- 44 medan en minskning har skett bland 

ungdomar 16-17 år, bland män 45-64 år och kvinnor 18-24 år. Det finns också tydliga sociala 

skillnader mellan problemspelare och personer som inte har problem med sitt spelande. 

Andelen problemspelare är högst bland dem med låg utbildning, låg inkomst och bland 

personer med psykisk ohälsa. Det finns också en större andel problemspelare bland personer 

som har socialbidrag, arbetslöshetskassa eller problem med hushållsekonomin. (Romild et al, 

2010) 

Spelets baksida- samhälleliga och sociala faktorer 

Rapporten av Lalander (2004) Den statliga spelapparaten, analyserar han genom 

observationer och intervjuer, Jack Vegasapparaterna samt hur spelarna tänker på sig själv och 

sitt spelande.  

Lalander säger att spelandet kan vara ett sätt att fly undan från det vardagliga livet. 

Tillgängligheten är viktigt för att kunna utveckla ett beroende och spelapparater finns överallt 

i miljöer där människor vanligtvis brukar vistas i. Det framkommer en sorts asocialitet där de 

flesta spelarna befinner sig ensamma vid sina apparater. Många ser apparaten som en kompis 

eller ett sätt att stänga ute allt annat men det finns också spelare som skapar sociala relationer 

till andra spelare och även till personal och ägarna. Spelet kan vara ett sätt för spelare att 



 

12 
 

hantera ensamheten, utanförskapet och sociala problem då de får vara bland folk, får 

bekräftelse och skapar mening. Något intressant som Lalander diskuterar är att spelandet 

också handlar om ett sätt för individen att skapa en bild av vem hon/han önskar vara. Det 

handlar om att skapa betydelse och mening i tillvaron, att utmana sig själv och tävla. 

Utmaning och tävling kan ske mellan spelarna eller mellan spelaren och apparaten, där man 

visar skicklighet genom att tro att man kan besegra apparaten. Individerna kan tävla mot 

varandra om vem som satsar mest pengar. Hur man hanterar förluster är också ett sätt att visa 

vilken karaktär spelaren har. Vidare beskriver Lalander hur statens svenska spel förmedlar 

Jack Vegas positiva effekter av spelet, där spelarens identitet beskrivs som en person som har 

kontroll och ett rikt socialt liv. Spelandet ses mer som ett nöje än något som kan vara 

beroendeframkallande och som kan bidra till elände för människors ekonomiska, individuella 

och sociala liv.  För att förstärka sin positiva identitet påpekar man att staten via intäkter från 

spel överför stora summor till idrottsrörelsen i Sverige. Lalander påtalar i sin rapport 

spelmarknadens samt forskningens svaghet eftersom det enligt Lalander fokuseras främst på 

individuella faktorer bakom spelberoendet men mindre om samhälleliga faktorer och den 

sociala verklighet som spelaren interagerar med.  Med ett individualistiskt synsätt på 

spelberoende går samhället och spelmarknaden därmed fri från kritik och ansvar hävdar 

Lalander. (Lalander, 2004)  

Spelreklamens påverkan- att sälja en dröm   

Rapporten Spelreklam och Spelberoende- av socialantropologen Per Binde (2007). Denna 

rapport behandlar reklamens påverkan för spelberoende. Författaren har intervjuat 25 personer 

och deras uppfattning om reklamens påverkan till spelberoendet. Studien behandlar både före 

detta spelare och de som fortfarande spelar. Gemensamt är att alla dessa personer har sökt 

hjälp för sina spelproblem. I den internationella akademiska litteraturen framkommer några 

huvudtyper av spelberoende. (Binde, 2007). Utifrån det beskriver Binde (2007) tre typer av 

spelberoende som framträder i hans undersökning; flyktspelaren, spänningsspelaren och 

subkulturspelaren. Flyktspelaren vill fly från vardagslivets problem och gömmer sig 

vanligtvis bakom spelapparater där spelaren upplever både spänning och monotoni. 

Spänningsspelaren vill främst söka spänning och föredrar vanligen höga insatser i spel där 

spänningen upprätthålls. Subkulturspelarens spelande beskrivs mer som en livsstil, där 

spelaren har skapat sig en identitet som spelare. Denna självbild kan bidra till svårigheter att 

sluta spela eftersom individens identitet omkonstrueras, där något faller bort och ska ersättas 

av något annat. Studien visade att 20 % av de spelberoende angav att spelreklam hade 
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påverkat dem, 56 % angav att spelreklam inte hade någon påtaglig påverkan och 24 % angav 

att spelreklam inte hade någon påverkan. Det som studien visar är att de personer som har 

kommit ur ett spelberoende är mer benägna att ha en kritisk inställning till spelreklam men det 

behöver inte nödvändigtvis betyda att de refererar till sig själva. Ingen av intervjupersonerna 

uppgav spelreklamen som en huvudorsak men endast som en bidragande orsak till problemen. 

Binde (2007) kan inte dra några slutsatser om i vilken grad spelreklam har bidragit till 

personernas spelberoende. Eftersom många av dem är medlemmar i kamratföreningar som har 

en kritisk inställning till spelreklam så kan personerna ha blivit påverkat av denna inställning. 

Binde (2007) urskiljer spelreklamens påverkan mellan de tre spelkategorierna. Flyktspelaren 

antas ha lite påverkan av spelreklam eftersom dessa spelare oftast söker sig till spelautomater 

där sällan någon spelreklam finns för dessa spelformer. Spännings och subkulturspelaren 

föredrar ofta andra former av spel så som poker och sportevenemang där reklamen för dessa 

spelformer sker i högre grad. (Bindé, 2007) 

Spelberoendets konsekvenser  

Nilsson (2002) beskriver att orsakerna till spelandet av individen kan uppfattas som en chans 

att vinna pengar, uppleva spänning, ett sätt att fördriva tiden och fly undan verkligheten. Det 

kan också fungera som en form av problemlösning där möjligheten också ges att visa sina 

kunskaper och färdigheter. De vanligaste symtomen på spelberoende är skulder, lån och 

svårigheter att sköta sitt arbete på grund av att mycket tid och planering används till 

spelandet. Dessa faktorer är bidragande till att individen kan förlora arbetet eller missar 

utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. Som en konsekvens av spelandet blir också familje- vän 

relationerna försummad. Det är också relativt vanligt att den spelberoende ljuger och 

manipulerar människor i sin omgivning, vilket bidrar till starka känslor av skuld och skam hos 

den spelberoende. För att finansiera spelandet eller täcka skulderna kan även oberäkneliga och 

till och med olagliga handlingar utföras.   

Spelberoendet påverkar individens hälsa både fysiskt och psykiskt. Oro och depressioner är 

vanliga och användning av alkohol för att dämpa ångesten. På så sätt finns risk att individen 

utvecklar dubbelberoende. Det är inte helt ovanligt att den spelberoende även kan ha 

självmordstankar som en lösning på sina problem. Spelberoendets konsekvenser för familjen 

är bland annat att anhöriga drabbas av ekonomiska svårigheter, skadat förtroende och 

bristande tillit av alla lögner. Konsekvenserna för samhället är bland annat skilsmässor, dåliga 

arbetsprestationer och sjuskrivningar, uppsägningar från arbetet, bankbedrägerier, illegal 
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lånverksamhet, behandlingskostnader, kriminalvårdskostnader, dålig hälsa, mm. Många 

människor som är spelberoende söker inte hjälp förrän situationen blivit desperat för dem 

(Nilsson, 2002)  

Enligt tidigare forskning har spelindustrin växt, bland annat som ett resultat av 

globaliseringen och den tekniska utvecklingen. Med ökningen av utbudet och utvecklingen av 

nya spelformer erbjuds individerna många möjligheter till spel och olika spelformer i 

varierande miljöer. Viktigaste huvudresultat som tidigare forskning förmedlar som är av vikt 

för min studie: antas vara vilka sociala faktorer som kännetecknar den spelberoende och hur 

det kan påverka vägen ur spelberoendet och identitetsformering som spelfri. Tidigare 

forskning visar att det inte finns en enhetlig definition på vad spelberoende är. Betydelsen att i 

högre grad ta hänsyn till samhälleliga faktorer lyfts upp i tidigare forskning. Tidigare 

forsknings resultat om spelformer, speltillgänglighet, spelandets motiv, omfattning och dess 

konsekvenser är av vikt för min studie. Detta för att kunna bland annat identifiera olika typer 

av spelgrupper och typer av spelberoenden som i sin tur kan ha inverkan i deras väg ur 

spelberoendet och val av strategier för att hålla sig spelfria.  

Teoretiska utgångpunkter    

För att kunna analysera det empiriska materialet utifrån ett sociologiskt perspektiv har jag valt 

att utgå från Ebaughs (1988) teori om rollutträden och identitetsskapande av Giddens (2005) 

Ebaughs (1988) modell är relevant och bidrar till att tänka på mer generella fenomen och 

undersöka uppbrottet som en process som sker i flera steg över en tidsperiod. Syftet med min 

studie blir att utifrån exit processen undersöka hur en spelberoendes väg ur spelberoendet och 

vägen till en ny roll kan se ut. För att kunna nå en djupare förståelse om intervjupersonernas 

rollutträde och hur de relaterar till sin nya roll ställer jag det mot Giddens (2005) teori om 

skapandet av självidentiteten i det senmoderna samhället.  Med begreppet identitet avses i 

första hand före detta spelberoendes handlingsätt utifrån deras bakgrund (med ordet bakgrund 

avses sociala faktorer och sociala processer) samt hur de förhåller sig till sig själv som spelfri 

och i interaktion med andra individer och omgivningen.  

Moderniteten och identiteten 

Thomas Johansson m.fl. (2007) beskriver begreppet identitet som individens egen definition 

av sig själv utifrån sina personliga egenskaper medan den sociala identiteten handlar om hur 

individen definierar sig själv utifrån ett socialt sammanhang. Identiteten förenar individen 
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med samhället och är en process i relation till sociala och kulturella förhållanden. ( Johansson 

& Hammaren, 2007:9). För min studie kan det bland annat innebära att hur andra ser på 

intervjupersonerna, får betydande konsekvenser för hur de ser på sig själva och värderar sig 

själva. Med det menar jag att sociala reaktioner inbegriper reflektioner av den egna identiteten 

och att det sker en spegling med dem vi möter där varje spegel kan ge olika bilder av 

individens identitet. I de olika stegen i Ebaughs (1988) exit process betonas omgivningens 

bedömning som en viktig del för att underlätta processen vid rollutträdde. Dels påverkar det 

individens eget ifrågasättande av den gamla rollen utifrån omgivningens reaktioner och den 

nya rollen påverkas när omgivningen börjar se på individen som något mer än en före detta (i 

detta fall som en spelberoende).  

Giddens (2005)  beskriver vårt samhälle som dynamiskt där individer och institutioner tvingas 

till ett reflexiv förhållningsätt.  Det betyder att samhällslivet genomsyras av ökade 

förändringar och tvivel och dessa villkor kräver att individen förhåller sig reflexivt i syfte att 

förstå sig i relation till sin omvärld och sociala förändringar. Moderniseringen har förändrat 

villkoren för identitetsskapandet genom att gamla strukturer brutits och gemenskaper som 

tidigare säkerställde individens identitet. Orienteringssystemen har inte samma ledande 

ställning som i tidigare epoker, dessa system är numera mer abstrakta och utgör inte längre 

samma entydliga svar. Institutioner strävar efter att anpassa sig till globaliseringen av 

moderna institutioner och där individen strävar efter att hitta eller forma sin identitet bland 

mer abstrakta handlingsätt. Detta medför en starkare betoning på individen att skapa sin 

sociala verklighet, konstruera och rekonstruera sig själv i relation till egna resurser och de 

förutsättningar som samhället erbjuder.  

I moderniteten är identiteten ett reflexivt projekt, identiteten är både stabil och dynamisk på 

samma gång. Samtidigt som förändringar medför osäkerhet och risker så finns det en känsla 

av kontinuitet i individens identitet. Självreflexiviteten förutsätter individens strävan att 

konstruera, omkonstruera och rekonstruera sin identitet genom att reflektera och göra aktiva 

val. Livsprojektet som rymmer identitetsskapande har blivit viktigt och skapar mening för 

individerna. Den senmoderna individen ställs inför många olika valmöjligheter eller 

situationer och är en balansgång mellan att välja och ta avstånd från något. När individen 

kastas i något nytt, nya situationer, händelser och beslut, kallar Giddens (2005) dessa tillfällen 

för ödesdigra ögonblick vilket innebär att känslan av sammanhang och stabilitet kan försvagas 

eller försvinna. Ödesdigra ögonblick anses vara viktiga händelser eftersom de ger möjlighet 

för individen att reflektera över sin situation, planeringen av sitt liv och kan vara en start för 
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rekonstruktion av självidentiteten. Denna reflexiva medvetenhet bidrar till att individerna 

ständigt granskar villkoren för det egna handlandet och handlingsmöjligheterna.(Giddens, 

2005:13,46–60,137-139)  

Reflexivt projekt- ”vi är inte det vi är, vi är det vi gör oss till” 

Individens val om vem hon vill vara och hur hon vill bli sedd av andra baseras på en rad 

beslut som individen fattar utifrån kunskap och erfarenheter som hon själv möter och 

påverkas av. Som Giddens (2005) utrycker det: ”vi är inte det vi är, vi är det vi gör oss till” 

(Giddens 2005:45) vem hon blir och vilket liv hon skapar beror på hennes strävan till 

rekonstruktion. I varje ögonblick ställs individen inför frågor som handlar om att lära känna 

sig själv och fråga sig vad man vill? Nya handlingsmöjligheter som för individen inte är 

bekanta kan skapa en rädsla för framtiden och detta kan leda till att individen väljer att hålla 

fast vid trygga mönster. Giddens (2005) tar upp terapi i dagens samhälle som ett exempel på 

individens strävan i det reflexiva skapandet att söka trygghet. Individen (till skillnad från 

förmoderna epoker) söker kunskap hos experter inom olika områden. Traditioners minskande 

påverkan och modernitetens ökande valmöjligheter bidrar till att individens sökande för stöd 

och vägledning ersätts av expertis och rådgivning. Detta gör att individer utvecklar ett 

reflexivt förhållningssätt till sina identiteter. (Giddens, 2005:45–46,92,95,101) 

Giddens (2005) diskuterar olika livsstilar där det ges möjlighet att upprätthålla olika bilder av 

oss själva i olika områden. Moderniteten har skapat ett behov att välja livsstil eftersom 

valfriheten och möjligheterna är många i dagens samhälle och att de inte är lika förutbestämda 

som i tidigare epoker. Individer kan välja flera livsstilar. Han tar upp att individer ena kvällen 

kan ägna sig åt vissa aktiviteter som inte har något att göra med hur de lever på dagtid eller 

andra kvällar. Dessa faktorer menar Giddens (2005) påverkar självidentiteten och ger 

individerna möjlighet att förmedla olika bilder av sig själva i olika kontexter.  Målet är att bli 

chef över sitt eget liv. Detta kan för individen innebära att frigöra sig från det förflutna, att 

bryta gamla vanor och mönster samt att bli mer medveten och reflektera över nya 

handlingsmöjligheter. Att kunna omforma identiteten ses inte bara som en möjlighet utan 

också något som individer i det senmoderna samhället snarare är tvungna att göra. Individer 

kan omforma sin självidentitet genom att noga reflektera över vem man är och vem man vill 

bli. Individerna skapar en kontinuerlig och sammanhängande berättelse om vem hon är i sitt 

reflexiva projekt. Men även om moderniteten erbjuder stora möjligheter för individens 

självförverkligande finns det också gränser för vad vi kan bli och vad vi kan göra. 
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Moderniteten skapar inte bara ett oändligt antal möjligheter utan även skillnader, uteslutning 

och marginalisering menar Giddens. (Giddens, 2005:13–14, 68,101–104)  

Becoming an EX- the process of role exit- Uppbrottet som process 

Ebaugh är en amerikansk sociolog som själv har genomgått en rollförändring då hon på 1960-

talet lämnade en tillvaro som nunna. Hon har intervjuat 173 personer som har genomgått 

rollförändring. I studien finns bl.a. före detta nunnor, änkor poliser, fångar, läkare, 

alkoholister, prostituerande och transsexuella. Utifrån sin studie har hon fastställt att 

uppbrotten och rollutträden pågick under en process och detta kunde förstås utifrån både 

interaktionistiska och strukturalistiska förhållanden. Utifrån detta utvecklade hon en teori där 

processen kunde förstås mer överskådligt om man utgick från fyra faser och fem olika typer 

av vändpunkter som bidrar till att ta sig ur något. (Ebaugh, 1988) 

Första fasen- Första tvivlen 

Den första fasen är enligt Ebaugh (1988) när rollinnehavaren börjar ifrågasätta och uppleva 

tvivel kring det egna engagemanget i rollen. Detta medför en insikt om att verkligheten inte är 

som den har verkat vara, händelser och förväntningar som tidigare varit acceptabla börjar få 

en ny innebörd. Processen med att tvivla på den nuvarande rollen består av att man på nytt 

väger åtagandet gentemot rollen och omtolkar rollens krav, mäter kostnaderna gentemot 

belöningarna av att möta kraven. Processens längd kan variera från några dagar till flera år. 

Omständigheter som ger upphov till de första tvivlen är exempelvis stora organisatoriska 

förändringar, utbrändhet på arbetet, besvikelser och drastiska förändringar i relationer samt 

särskilda händelser. Hur omgivningen reagerar på individen i denna fas har också betydelse 

eftersom individen kan uppleva tvivel och ifrågasättande av omgivningen och sin roll. 

(Ebaugh, 1988) 

Andra fasen- Sökande efter alternativ 

Individen söker efter, jämför och analyserar alternativa beteenden och alternativa roller samt 

dess för och nackdelar. Tidsperioden kan vara allt från några veckor till flera år. Faktorer som 

påverkar tidsperioden kan vara ifall rollutträdet är stigmatiserande eller socialt accepterat och 

om det är definitivt, har man en gång lämnat kan man inte gå tillbaka. I denna fas behöver 

individen också mycket socialt stöd från omgivningen för att utvärdera de olika perspektiven 

som finns. Efter ett tags sökande börjar individen att söka sig till den gruppen som de vill 

tillhöra och de börjar identifiera sig med den. (Ebaugh, 1988) 
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Tredje fasen- Vändpunkten  

Tredje fasen består av vändpunkten och handlar om att identifiera sig med nya rollen och 

beräkningar av för och nackdelar med att lämna sin nuvarande roll. Individen kommer till en 

punkt där hon bestämmer sig för att lämna den gamla rollen och träda i den nya. Vändpunkten 

fyller olika funktioner, att offentliggöra beslutet för andra kan exempelvis minska det inre 

trycket och ge kraft och uppmuntran att gå vidare i sitt beslut. (Ebaugh, 1988) 

Ebaugh (1988) menar att det finns fem olika typer av vändpunkter som uppstår i denna fas; 

1. Specifika händelser – som leder till ett beslut om rollutträde t.ex. bortgång i familjen, 

otrohet, våldshandlingar eller symboliska händelser som har betydelse för individen.  

2. Det sista strået – det kan vara en helt vanlig vardaglig händelse som ger individen en 

känsla av att något måste förändras omgående eller så kan det vara skamfyllda 

situationer som bidrar till en slutlig händelse. 

3. Tidsrelaterade faktorer – individen upplever ångest och vill ändra tillvaron, insikten 

att om rollutträde inte sker nu finns risk att det varar för evigt t.ex. att man spelat bort 

många år av sitt liv.  

4. Ursäkter – individen får en ursäkt att ta sig ur den nuvarande rollen t.ex. hälsoskäl 

eller familjeskäl. 

5. Antingen/eller alternativ – individen upplever rollutträdet som nödvändig för att rädda 

antingen sin hälsa, ekonomin, relationer, livet eller något annat värdefullt för 

individen.  

Fjärde fasen ”Att bygga ny identitet” 

Slutskedet i processen handlar om att separera sig från den gamla rollen och skapa en ny roll. 

Det skapas spänningar mellan individens förflutna, nutid och framtid. Detta eftersom 

individen kan uppleva svårigheter i anpassningen till den nya rollen på grund av de normativa 

föreställningar som baserar sig på den tidigare rollen. En mycket viktig del i processen är när 

andra runt omkring börjar se på individen som något mer än en före detta.(Ebaugh, 1988) 

Sex olika områden där det kan finnas svårigheter efter rollutträdet; 

1. Presentationen av sig själv – individen börjar sända ut signaler att en förändring har 

skett samt att individen vill bli annorlunda behandlad 

2. Sociala reaktioner – det är en viktig del i processen att få omgivningens stöd och 

bekräftelse så att den nya rollen blir accepterad. Reagerar omgivningen undvikande 

eller osäkert kan det vara svårare för individen att komma tillrätta med den nya rollen 

och självbilden.  
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3. Intimitet- handlar om svårigheter med att hantera nära relationer t.ex. om man blivit 

sviken är det svårt att få en ny relation att fungera.  

4. Byta vänskapsnätverk – en ny roll innebär oftast en stor omställning av hela individens 

nätverk och av naturliga orsaker kan tidigare vänskapliga relationer upphöra för att 

individen ska komma vidare t.ex. individer som bryter upp från ett beroende byter ut 

det gamla vänskapsrelationerna mot nya. Det sker en omvärdering av det sociala 

nätverket. 

5. Relatera till gruppmedlemmar och andra före detta – den roll som individen tidigare 

haft i en miljö delas med individer som ännu befinner sig i denna miljö, samtidigt som 

individen även delar rollen med andra som lämnat den miljön.  

6. Rester av den gamla rollen – handlar om att vara öppen för att en identitetsförändring 

kan ske, här bearbetar individen ”rester” omedvetet vilket kan medföra ett begär till 

den gamla rollen.   

Utifrån exit processen söker jag skapa förståelse för intervjupersonernas väg ur spelberoendet 

och deras rollförändring.  

Sammanfattande reflektioner av de teoretiska perspektiven 

Rollutträddet utgör en process som påverkas av ett antal olika faktorer: rollens betydelse för 

individens identitet, valmöjligheter och rollens sociala prägel etc. Det som kännetecknar 

dagens samhälle är dess dynamiska karaktär och förändring där identiteten blir ett reflexivt 

projekt och ett större ansvar ligger på individen att forma sitt liv. Utifrån detta tolkar jag det 

som att spel kan anses vara något som ligger på individens ansvar att ha kontroll över eller 

förändra sin situation om det utvecklas till spelproblem. Denna antagande kan förstärkas då 

tidigare forskning påpekar att fokus ligger främst på individuella faktorer bakom 

spelberoende. Det tas inte hänsyn i någon högre grad till samhälleliga faktorer och den sociala 

verkligheten som spelaren interagerar med. Teorin om exit-processer utgör en grund för att 

kunna analysera processen ur spelberoendet. Beskrivning av de fem vändpunkterna är 

användbara för min studie men behöver inte nödvändigtvis innebära att något helt plötsligt 

sker eller att något stort sker som gör att individen bryter sig ur något. Det kan likaväl ske i 

flera små steg. Det beskrivs utförligt hur det är att träda ur en roll men mindre om hur det är 

att inträda i den nya rollen. Inträddes processen anser jag kunde ha utvecklas mer eftersom det 

beskrivs att det är ovanligt att en person träder ur en roll utan att hitta andra alternativ. Tiden 

mellan rollutträddet och införlivandet av en ny roll kan också vara en process som sker i flera 

steg över en tidsperiod. Jag är medveten om att Ebaughs (1988) forskning eventuellt kan vara 

en relativt gammal referens med tanke på tidsintervallet mellan studien och dagsläget. Dock 

har jag inte funnit någon mer tidsnära forskning eftersom forskning om spelberoende är 
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relativt begränsad. Ebaugh (1988) har undersökt rollutträdesprocessen så som det upplevs av 

individerna som har lämnat en roll. Utifrån detta utvecklade hon en teori där processen kunde 

förstås mer överskådligt om man utgick från fyra faser och fem olika typer av vändpunkter 

som bidrar till att ta sig ur något. Därtill anser jag att teorin om exit- processer är relevant för 

min studie för att skapa förståelse för individers händelser, orsaker och mekanismer ur 

spelberoendet; en process som syftar mer till generalisering än till den enskilda individens 

personliga upplevelser.  

Enligt Giddens (2005) begrepp reflexivitet kan vi skapa möjligheter att i interaktion med 

andra bygga upp berättelser om oss själva och se oss själva på ett nytt sätt. Styrkan i Giddens 

beskrivning kan antas vara individens försök via aktivt handlande att styra sitt liv i önskad 

riktning genom egna val men också att dessa val begränsas av villkor som uppstår i samspelet 

med omgivningen. Giddens (2005) teori är användbar för min studie men den har också sina 

begränsningar, särskilt när hänsyn tas till den forskning som finns som visar att det 

förekommer sociala skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Forskning visar att det finns 

vissa sociala faktorer som kännetecknar de spelberoende och kan ha en betydande roll, 

eftersom andelen problemspelare är högre bland dem som har en låg utbildning och låg 

inkomst jämfört med dem som inte har spelproblem. Dessutom visar tidigare forskning att 

spelproblem är överrepresenterat bland män. En av slutsatserna som kan dras utifrån det 

teoretiska ramverket är att jag ska söka identifiera hur mina intervjupersoner ser på sina 

möjligheter till egna val, vad de har upplevt som gjort att de har fått nya perspektiv och börjat 

handla på ett nytt sätt. Det kan antas att förändringprocesser kan innebära att individen genom 

reflektion ser på omvärlden och sig själv på ett nytt sätt. I detta fall handlar det om att skapa 

förståelse om förändringen från spelberoende till ett liv som spelfri och därefter skapandet av 

identiteten.   

Metod 

Innan jag och min dåvarande kurskamrat Klintgren började diskutera uppsatsämnet hade jag 

ytterst lite kunskap om vad spelberoende är, hur det kan se ut och vilka konsekvenser det i 

första hand kan leda till för de berörda individerna. För att få en större förståelse för 

spelberoendet och för att kunna formulera relevanta intervjufrågor har jag läst om ämnet samt 

tagit del av Klintgrens erfarenheter av att arbeta med spelberoende. Det var på det sättet som 

mitt intresse för uppsatsämnet väcktes från början. Klintgren har tidigare verkat som 

stödperson på en spelberoendeförening. Frågor som kom ur våra diskussioner var huruvida 
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rollen som spelberoende var stigmatiserad och var gränsen går mellan en individ som har 

spelproblem och en som är spelberoende. Genomgången av forskning har visat att det finns 

vissa kriterier som ska uppfyllas för att klassas som spelberoende. Vidare diskuterade vi hur 

det kan gå till att sluta spela; vart vänder sig individer med ett spelberoende? Vad händer sen? 

etc. Klintgrens erfarenheter av att arbeta med spelberoende visade vikten att ta hänsyn till hela 

individens livssituation då spelandet drabbar individen på flera plan. Trots begränsade 

förkunskaper inom ämnet så kan inte min förförståelse läggas åt sidan. Utan någon tidigare 

kunskap alls inom ämnet hade resultatet eventuellt blivit ett annat beroende på vilka frågor 

som hade ställs. Jag är medveten om att min teoretiska förståelse, tidigare kunskaper samt de 

perspektiv utifrån vilka jag betraktar världen kan ha betydelse för hur jag tolkar och upplever 

verkligheten.  

Som jag har nämnt i förordet har jag och Agneta Klintgren gjort delar av uppsatsen 

tillsammans. De delar vi har genomfört tillsammans är; syfte, frågeställning, genomgång av 

tidigare forskning, studiens teoretiska utgångpunkter, formuleringen av intervjuguiden, 

intervjugenomförandet och transkriberingen av intervjuerna. Vi genomförde sammanlagt fem 

intervjuer men jag har dessvärre inte fått tillgång till den femte intervjun och valde att arbeta 

vidare med de intervjuer som jag hade tillgång till.  

Intervjun som forskningsmetod  

Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod, vilket enligt Martyn 

Denscombe (2000) är användbart när forskaren vill tränga in mer på djupet och få fram 

information som baserar sig på emotioner, tankar och erfarenheter. Vi har använd oss av 

intervjuer med före detta spelberoende på en av landets spelberoendeförening. Genom att 

använda denna metod kunde vi få fram intervjupersonernas egna upplevelser och perspektiv, 

vilket vi ansåg var mest lämpad för att kunna nå en djupare kunskap om det studerade ämnet 

och besvara frågeställningarna. Detta eftersom studien syftar till förståelse för de processer, 

händelser, orsaker och tankeprocesser som har lett fram till intervjupersonernas beslut att ta 

sig ur spelberoendet och hur de upplever den nya rollen som före detta spelberoende. 

(Denscombe, 2000:152) 

Urval 

Eftersom en av oss kände verksamhetsledaren på spelberoendeföreningen så valde vi att ta 

kontakt med den personen för att hitta våra intervjupersoner. Vår målsättning var att göra 
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intervjuer med före detta spelberoende som numera är spelfria. Verksamhetsledaren har hjälpt 

oss att hitta intervjupersonerna och det är på det sättet vi kom i kontakt med alla våra 

intervjupersoner. Vi valde det här sättet eftersom vi trodde att det annars skulle kunna bli 

svårt att komma i kontakt med denna grupp. Ämnet spelberoende kan upplevas som känsligt 

och det kan inte tas för givet att individer med ett spelberoende bakom sig vill prata utförligt 

om det eller vill att någon annan ska ta del av deras berättelse såsom denna skriftliga utsaga 

gör. Att nå intervjupersonerna genom verksamhetsledaren på spelberoendeföreningen ansåg 

vi vara ett bra sätt för att säkerställa att komma i kontakt med rätt målgrupp. Vi förklarade för 

verksamhetsledaren vårt uppsatside och dess syfte och tillvägagångsätt. Verksamhetsledaren 

kontaktade några personer utifrån den målgruppen vi var intresserad av för att höra om de var 

intresserade att ställa upp på intervjuer. Efter några dagar rapporterade verksamhetsledaren till 

oss om vilka som var intresserade och gav oss deras kontaktuppgifter så att vi kunde komma i 

kontakt med dem. Det blev fem personer och med hänsyn till studiens storlek och tidaspekten 

så ansåg vi att fem intervjuer var ett lämpligt antal. Då antalet intervjuer är litet, kan det inte 

dras några generella slutsatser vilket inte heller har varit studiens avsikt.  

Eftersom kontakten med intervjupersonerna gick via verksamhetsledaren så kunde inte vi 

påverka spridningen av kön, ålder, tiden som spelberoende eller tiden som spelfri. Det visade 

sig dock att det blev en relativt god spridning gällande åldern och tiden de har varit spelfria. 

Det enda kriteriet vi hade var att det skulle vara personer som hade erfarenhet av hur det är att 

lämna en livsföring som spelberoende bakom sig. Alla våra intervjupersoner har själv 

erfarenhet och kunskap om spelberoende samt att de själva genomgått en förändring till en 

tillvaro utan spelberoende. Den bild intervjupersonerna ger av sitt liv som spelberoende ges 

sålunda utifrån en position där de numera är spelfria. 

Presentation av intervjupersonerna 

Peter är 68 år gammal och bor med sin fru sedan 50 år tillbaka. Peter har haft en 

yrkesutbildning och har arbetat som vaktmästare på en skola.  På grund av ryggskador har han 

bytt arbete ofta och har inte kunnat arbeta regelbundet. Peter säger att han har spelat varje dag 

större delen av sitt liv. Han har huvudsakligen spelat på stryktips (sportspel) och V75/65 

(travspel) och lotter. Peter har varit spelfri i åtta månader.  

Stefan är 48 år gammal och är ensamstående men har kontinuerlig kontakt med sina tre 

bröder. Stefan har en grundskoleutbildning och läser på Komvux. Stefan är i nuläget 

arbetslös. Stefan har spelat i 20 år och har till största delen spelat på rouletter (casinospel) och 
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lotter. Stefan började spela med sina vänner i sin hemstad och har lånat pengar av andra för att 

spela när det var nödvändigt. Efter flera tidigare försök att sluta spela har Stefan varit spelfri i 

över fyra år.  

Lasse är 42 år gammal och är ensamstående men har kontinuerlig kontakt med sin mamma 

och sina syskon. Lasse har en kockutbildning och arbetar som kock på ett hotell samt arbetar 

på travbanan på sin fritid. Lasse har spelat sedan han var 13-14 år och har spelat mest på 

hästar (travspel) och stryktips (sportspel) Lasse berättar att hans spelintresse började redan i 

ung ålder i samband med familjeutflykter till travbanan.  Lasse har varit spelfri i ca två 

månader.  

Johan är 75 år, bor med sin fru och har kontinuerlig kontakt med sina barn och barnbarn. 

Johan har arbetat som dataoperatör och blev pensionär vid 60 års ålder. Johan säger att han 

har spelat i perioder under många år men blev mer aktiv de sista åtta åren och har mest spelat 

på hästar (travspel). För Johan började spelintresset när travet öppnades i hans hemstad och 

han började arbeta där på sin fritid. Efter flera tidigare försök att sluta har Johan varit spelfri i 

åtta år.  

Genomförande av intervjuerna  

När vi fick kontaktuppgifterna till de personerna som kunde tänkas vara intresserade av att bli 

intervjuade så började vi med att ringa till dem. I samband med första telefonkontakten 

bokade vi tider för intervjuer. Intervjupersonerna blev erbjudna att få intervjufrågorna sända i 

förväg men alla avböjde. Vi har dock lämnat våra kontaktuppgifter till intervjupersonerna och 

ifall de hade funderingar om något så var de välkomna att kontakta oss via telefon eller mail. 

Vi har genomfört intervjuerna under december 2008 och alla intervjuer har skett under två 

dagar. Detta eftersom vi reste till annan ort för att genomföra intervjuerna. Tre intervjuer har 

skett i spelberoendeföreningens lokaler och två hemma hos intervjupersonerna, detta på 

intervjupersonernas önskemål. Vi har hela tiden haft i åtanke att skapa en trygg och vänlig 

miljö och låtit intervjupersonerna själva välja platsen för intervjugenomförandet. Detta trodde 

vi skulle göra att de kände sig mer bekväma och eventuellt kunde det leda till bättre 

förtroende och en ökad öppenhet. Vi har spelat in alla intervjuer med mobiltelefonen och vi 

har inte kunnat märka att intervjupersonerna har känt sig obekväma med det. Intervjuerna tog 

mellan 30 minuter till 80 minuter vilket resulterade ett material på ca 87 sidor.  
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Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer. Vi hade en färdig lista med temaområden och 

öppna frågor som vi ville ha svar på men på samma gång kunde vi vara flexibla och anpassa 

oss under intervjuns gång. Fördelar med intervjuer är att man får djupgående information och 

man har direkt kontakt under intervjun vilket gör att man kan kontrollera, förändra och 

utveckla data gällande riktighet och relevans under tiden det samlas in. Vi hade möjlighet att 

be intervjupersonerna vidareutveckla sina svar när vi ansåg att det behövdes i vissa frågor för 

att försöka få rikligare material. Vi ville ha rika berättelser av intervjupersonernas erfarenheter 

och perspektiv, därför valde vi halvstrukturerade intervjuer. (Denscombe, 2000:135) Vissa 

intervjuer gav mer än relevant information men vi ansåg att det var viktigare att låta 

intervjupersonerna berätta sin historia än att avbryta och begränsa dem. Howard Becker 

(1998) menar att intervjupersonen ska anta att det hon studerar har en historia, en berättelse 

med olika faser, händelser som uppstår i olika skeenden. Han menar att en lärdom då växer 

fram om de olika stegen i processen genom hur det hände. Det är inte speciella historier av 

den sorten som berättas i noveller eller som beskrivs av historiker som skall sökas. Det är inte 

det specifika som skiljer historien från någon annan historia. Istället är det den typiska 

historien som ska finnas, historier som fungerar i stort sett likadant varje gång det händer 

(Becker, 1998).  Dessa steg som tillhör historien, de olika faserna, kallar Becker för process 

vilket vi utgår från när vi menar att vi ser på intervjupersonernas process in, genom och ut ur 

ett spelberoende och tiden efter livet som spelberoende.  

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om studiens och metodernas tillförlitlighet medan validitet innebär att 

man undersöker det man har för avsikt att undersöka (man mäter det som var avsett att 

mättas). Reliabilitet är svårt att uppnå i kvalitativa studier eftersom studien baseras på 

individernas subjektiva upplevelser och erfarenheter av något vid en given tidpunkt, situation 

och position etc. samt att det sker en social interaktion mellan intervjuare och de som blir 

intervjuade.   

Vi har i största möjligaste mån formulerat tydliga och korta frågor; detta för att alla 

förhoppningsvis skulle uppfatta frågorna på samma sätt och undvika feltolkningar. På så sätt 

ökar också validiteten då vi undersökt det som vi avsåg att undersöka, vilket innebär att vi 

faktiskt har gjort en studie som handlar om före detta spelberoende och deras erfarenheter av 

komma ur ett spelberoende. (Kvale, 1997:152). Dock kan inte jag med säkerhet veta om 

intervjupersonernas utsagor stämmer eller kunna bedöma trovärdigheten i de slutsatser som 
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dragits i studien eftersom ingen återkoppling har skett till intervjupersonerna. Jag har 

redovisat min egen förförståelse och därefter utgått från att intervjupersonernas berättelser 

speglar deras erfarenheter och därtill är strävan att belysa intervjupersonernas egna perspektiv 

oavsett den faktiska verklighetsförankringen.  

Med hänsyn till att studien omfattar ett begränsat antal individer så kan det inte dras några 

generella slutsatser om alla före detta spelberoende och deras process att komma ur ett 

spelberoende. Vi som intervjuare har försökt att i största mån undvika ledande frågor och gett 

utrymme för intervjupersonerna att berätta sina berättelser i den ordning de valde utan att 

avbryta. Ordningsföljden av intervjuguiden har inte används strikt utan vi har anpassat oss 

efter intervjusituationen och utifrån det också ställd följdfrågor. Följdfrågorna har bidragit till 

ett förtydligade av våra frågor för att få mer detaljrika beskrivningar av det som var avsedd att 

undersökas.     

Transkribering av intervjuerna har skrivits ordagrant och gjorts i nära anslutning till 

intervjuerna. Intervjupersonerna har blivit erbjudna att få transkriberingen av deras intervjuar 

insänd för granskning för bekräftelse att det som de har sagt, faktiskt speglar det som de har 

menat. Intervjupersonerna har avböjt erbjudandet med motiveringen att det de har sagt är 

utifrån deras erfarenheter och upplevelser och därför ansåg de att det inte fanns anledning att 

granska materialet. En nackdel med intervjusituationer är att det existerar en ovisshet kring att 

den intervjuade svarar så som denne antingen känner sig mest komfortabel med eller så som 

denne tror att intervjuaren önskar. (Denscombe 2000:135). Dock kan jag inte med säkerhet 

veta om intervjupersonernas utsagor stämmer. Det har varit viktigt att ha i åtanke att vi som 

intervjuare eventuellt har haft en påverkan på intervjupersonerna och intervjun som är svår att 

undgå då intervjun genomförs i form av ett samtal mellan intervjuare och de intervjuade.  Vi 

som intervjuare försökte ha ett öppet förhållningssätt och ha öppna frågor, men vi ställde även 

följdfrågor när vi ansåg att svaren behövdes utvecklas vidare. Strukturen vid intervjuerna kan 

påverkas genom att svaren kan bli utsvävande och eventuellt kan samtalen påverkas i en viss 

riktning. Vi var medvetna om att följdfrågor kan påverka intervjupersonens svar då man 

kanske tenderar att föra samtalet till en viss riktning. Genom följdfrågor kan vi eventuellt ha 

valt att följa upp vissa delar av samtalet mer ingående än andra, vilket kan ha påverkat 

intervjupersonernas utrymme.  För att i den mån det var möjligt försöka att inte påverka 

intervjupersoners svar så försökte vi hålla ett neutralt och öppet förhållningssätt och 

ansträngde oss för att även med ansiktsuttryck/kroppsspråk inte vissa hur vi upplevde svaren.  
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Databearbetningen- Analysmetod  

Bearbetingen och analysen av det empiriska materialet har gjorts med hjälp av den 

analysmetod som Kvale (1997) kallar för meningskoncentrering. Detta är en fenomenlogisk 

metod, vilken kan göras genom att dela upp processen i flera steg. Valet av analysmetoden 

gjordes med utgångspunkt att förstå de centrala teman och subjektiva upplevelser som 

intervjupersonerna beskriver. Den valda metoden ansågs som mest lämplig för att beskriva 

och förstå intervjupersonernas berättelser samt att mina tolkningar inte skulle få en central 

betydelse i analysen. Jag anser dock att det kan vara svårt att inte alls påverkas av sin 

förförståelse samt att det kan vara svårt att avgöra om och i så fall i vilken grad tolkning sker i 

analysen av materialet.  

Efter varje intervju så transkriberades de inspelade intervjuerna så fort som möjligt. 

Intervjuerna har skrivits ner ordagrant och detta gav en bra översikt men även en ny 

upplevelse av materialet utifrån syftet och frågeställningen. Efter transkribering och utskrift 

av intervjuerna har överflödig information reducerats bort, som inte ansågs ha någon relevans 

för studiens syfte. Därefter har en meningskoncentrering gjorts utifrån det material som hade 

relevant information för studiens syfte. Analysen har gjorts genom att korta ner längre 

uttalanden och den väsentliga innebörden har omformulerats till kortare mer koncisa 

meningar med citat löpande i texten. Citaten används för att ge en mer nyanserad bild av 

intervjupersonernas berättelser. Citaten har rättats vad gäller språk och ordföljd för att det ska 

bli mer lästvärt och skapa ett bra flöde i läsningen. I bearbetningen av materialet har jag sökt 

efter mönster, teman, likheter och skillnader.  Arbetet började med grov tematisering- jag 

sökte här efter breda kategorier att dela in texten i utifrån syftet och frågeställningen. En 

process som krävde ett flertal genomgångar av läsning för att försöka hitta mönster och 

teman. Grovtematiseringen beskriver intervjupersonernas liv utifrån följande delar: Vägen in i 

spelberoende, Hur livet var som spelberoende, Vägen ur spelberoende och Tiden efter 

spelberoendet. (Denscombe, 2000:145, Kvale, 1997:170–174)  

Efter ytterligare genomgång av läsning och med grovtematisringen som utgångspunkt kunde 

jag bearbeta intervjumaterialet vidare som resulterade i följande teman: Livet som 

spelberoende- här beskrivs bakgrunden till spelberoendet, vilka former av spel och spelandets 

uppkomst, motiv och omfattning. Det beskrivs också hur beteendet kring spelandet kunde se 

ut samt upplevda konsekvenser som spelandet medförde i intervjupersonernas liv. Vägen ur 

spelberoendet- processen att förändra situationen-olika omständigheter och nya perspektiv. 
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Här beskrivs olika omständigheter och stödsystem som bidragit i processen att komma ur 

spelberoendet. Tiden efter- ”att bygga ny identitet”- här beskrivs vilka strategier 

intervjupersonerna använder för att hålla sig spelfria. Vidare tas det upp nyorientering på 

andra arenor men också spår av tiden som spelberoende.   

Etiska riktlinjer 

Vi har tagit del av vetenskapsrådets etiska riktlinjer vid forskning gällande 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Vi 

klargjorde i ett tidigt skede vårt syfte med uppsatsen. Intervjupersonerna har blivit tillfrågad 

att ställa upp på intervju och har därmed deltagit frivilligt. Vi ansåg att det var viktigt att 

intervjupersonerna var införstådda med studiens syfte och vilka som kommer att ta del av den. 

Vi har muntligt och skriftligt informerat om syftet med studien, dess tillvägagångsätt och 

vilka som kommer att ta del av den samt informerat att intervjumaterialet endast kommer att 

användas för studiens syfte. Vi frågade naturligtvis om det gick bra att vi spelade in samt om 

det gick bra att vi båda skulle medverka under intervjuerna. Ingen av deltagarna hade några 

invändningar. Vi frågade också om de ville ha informationsbrevet skickat till dem innan 

intervjuerna men det ansågs inte vara nödvändigt. Istället överlämnade vi det till 

intervjupersonerna i samband med intervjun där de fick möjlighet att läsa igenom det innan 

intervjugenomförandet. Intervjupersonerna har också blivit informerade om att de kan avbryta 

medverkan, att de inte behöver svara på alla frågor om det skulle kännas fel samt att 

intervjumaterialet inte kommer att sparas efter studiens avslut. Alla våra intervjupersoner har 

fått fingerade namn för att garantera deras anonymitet och har gett sitt samtycke för 

användningen av hela det insamlande materialet. Vi har också frågat våra intervjupersoner om 

deras samtycke att publicera textstycken med citat från intervjuerna samt att skriva om deras 

yrke och fritidsaktiviteter. Detta har vi gjort för att tillgodose deras rätt till anonymitet. Vidare 

har valet gjorts att inte skriva orten var spelberoendeföreningen finns för att inte relatera 

intervjupersonerna till en specifik spelberoendeförening då det finns ett få antal runt om i 

landet. (Vetenskapsrådet, 2008)  

Eftersom en av oss har varit engagerad i spelberoendeföreningen som stödperson så har vi 

varit medvetna om att det eventuellt kunde påverka intervjupersonerna på något sätt. Det finns 

en tendens att man kan ha större förståelse för intervjupersonerna men det kan också ge 

upphov till ett etiskt dilemma. Detta då två av våra intervjupersoner har haft kontakt med 

Klintgren angående deras spelberoende den tiden hon var verksam i spelberoendeföreningen. 
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Det etiska dilemmat var att Klintgren har fungerat som betrodd stödperson och två av 

intervjupersonerna har anförtrott sig till henne. Nu användes således den 

positionen/kunskapen för att finna information. Vi har varit medvetna om att den 

förkunskapen kunde påverka intervjupersonerna och eventuellt kan det funnits förutfattade 

meningar och underförstådd kunskap som kan ha påverkat intervjupersonerna och deras svar. 

För Klintgren var det en balansgång mellan närhet och distans. Jag upplevde att det fanns en 

ömsesidig respekt för varandras relation och nuvarande situation.    

Metoddiskussion 

Jag har reflekterat kring studiens gång och de valda metoderna. Genom att vi valde en 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer gav det riklig information, en större inblick 

och förståelse utifrån en före detta spelberoendes egna perspektiv, erfarenheter och 

upplevelser om vägen ur spelberoendet. Om syftet hade varit att försöka förklara och hitta mer 

generella uppfattningar om vad som behövs, för individerna att komma ur sitt spelberoende 

eller hur de introduceras till spel som sedan utvecklas till ett beroende, hade eventuellt en 

kvantitativ metod i form av enkäter varit bättre lämpad. Enkäten hade kunnat rikta sig till 

personer som har ett spelberoende eller till före detta spelberoende. Detta hade kunnat 

genomföras via spelberoendeföreningen. Alternativt hade enkäten kunnat skickas till 

spelberoendeföreningar eller och till andra organisationer som arbetar med personer som har 

ett spelberoende 

Vi valde den kvalitativa metoden för att vi ville få djupgående svar på vår frågeställning.  Det 

finns begränsat med forskning om spelberoende och den forskning som finns består 

huvudsakligen av kvantitativa undersökningar. Kvalitativa metoder visar på totalsituationen 

vilket har bidragit till en ökad kunskap om ämnet och bättre förståelse för sociala processer 

och faktorer om intervjupersonernas väg ur spelberoendet och vägen till en ny roll. Mötet och 

intervjuerna med före detta spelberoende har gett mig en ökad förståelse och gett nya 

perspektiv på ett viktigt samhällsfenomen.    

När det gäller studiens tillförlitlighet har jag i uppsatsen presenterat och visat metodernas 

tillvägagångssätt och bearbetningen av resultaten samt fört en diskussion om de etiska 

aspekterna vilket kan antas bidra till en god trovärdighet.  

Under arbetets gång och vid analys arbetet har syftet och frågeställningarna varit som 

utgångspunkt.  Med tanke på den valda kvalitativa forskningsmetoden och studiens 
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begränsande antal intervjuer är det svårt att dra några slutsatser huruvida det går att 

generalisera. Dock har syftet inte varit att skapa en generell bild, utan det har varit att skapa 

en ökad förståelse för vilka sociala processer och faktorer som har varit betydelsefulla för att 

vägen ur ett spelberoende. Frågan kan ställas: under vilka förutsättningar går resultaten att 

tillämpa? Det är svårt att veta i vilken utsträckning mina resultat kan överföras till andra 

individer eller och situationer. Som det redan framgår är antalet intervjuer få och i min studie 

har alla intervjupersonerna använd sig av spelberoendeföreningens stödinsatser under 

förändringsprocessen och är fortfarande medlemmar i spelberoendeföreningen sin spelfria 

tillvaro. Eventuellt kan studiens resultat bidra till en ökad förståelse för stödinsatsernas 

betydelse eller och vilka typer av stödinsatser som upplevs vara positiva och viktiga. Detta då 

för andra individer som befinner sig i liknande situation och tar del av liknande stödinsatser.  

Resultat 

Livet som spelberoende  

Det framstår att intervjupersonerna har spelat olika former av spel som började i olika åldrar 

och pågick under många år av deras liv. En utmärkande drag är att spelandet också kopplas 

till umgängeskretsen och speltillgängligheten och att spelandet blev mer aktivt vid olika 

perioder i livet och eskalerade med tiden.  

Lasse och Stefan berättar om deras flytt från hemstaden till en ny stad. Lasse lärde känna nya 

vänner i den nya staden som rörde sig i kretsar där det fanns tillgänglighet till spel och de 

träffades ofta på travbanan. Stefans upptrappning av spelandet kopplas också till flytten, som 

upplevdes som en svår period i livet enligt Stefan.  

   ”Hela livssituationen vändes upp och ner, tappat vänner och bekanta. Till sist bytte jag 

stad. Jag hade två saker jag tänkte på, det var mitt liv eller råna en bank och råna en bank 

var inte för att betala skulder”.  (Stefan)  

De mest framträdande orsakerna till spelandet var förknippningen med känslan av att kunna 

vinna pengar, upplevelsen av spänning och möjlighet till nöje och flykt från vardagen.  

     ”Eftersom jag ansåg att jag spelade normalt så såg jag heller inget problem, jag skyllde 

mina problem på annat. Vinner man så var det ju bara att fortsätta spela. Man mår dåligt av 

andra anledningar, så hittar man den här spänningen i spelandet”. (Stefan) 
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Peter har spelat i princip varje dag och uppger inte några speciella anledningar till spelets 

uppkomst. Citatet nedan belyser en tänkbar orsak till spelandet.  

   ”Man tänker inte ju på hur mycket det blir och så tror man att man ska kunna vinna”. 

(Peter) 

Spelets baksida som påverkar livet på flera plan  

De konskevenser av spelberoendet som är mest framträdande är de ekonomiska faktorerna 

eftersom mycket av deras pengar gick åt till spelandet. Som en konsekvens av spelberoendet 

och dess omfattning beskrivs det av intervjupersonerna att utöver deras inkomst så 

finansierades spelandet också av deras besparingar, banklån samt lån från familjen och 

vännerna. Det framhålls att spår av de ekonomiska konsekvenserna föreligger än idag i form 

av obetalda skulder.  

  ”Det har gått ganska mycket utför så att säga, jag har inte berättat allt för morsan om alla 

skulder jag har och det tänker jag inte heller göra. Då var det jobbigt. Jag fick alltid 

betalningspåminnelser, man kom ju in i det där hjulet. Så får man ringa och göra en 

avbetalningsplan”. (Lasse)  

Stefan säger att när han spelade på svartklubb gällde det att spela med stora summor pengar 

och beskriver att där kände han sig betydelsefull och ville visa upp sig inför de andra spelarna. 

Citat nedan belyser hur en spelare kan presentera sig själv i sociala miljöer där spel 

förekommer i grupp.  

  ”Jag är kungen. Jag är storspelare och då vill jag inte ha med småfolket att göra, det var 

dem signalerna man ville sända ut”. (Stefan)  

En utmärkande drag är att spelberoendet påverkade hälsan, familjen, arbetet och 

utvecklingsmöjligheterna. Stefan berättar hur han vid flera tillfällen har sagt upp sig från sina 

arbeten och avböjt befordringar eftersom det tog tid från spelandet. I perioder har han erhållit 

ekonomiskt stöd från socialtjänsten. Till skillnad från Stefan beskriver Johan hur han kunde 

arbeta dubbla skift och Lasse tog ofta lönen i förskott för att finansiera sitt spelande.   

 ”Jag var så rastlös när jag spelade, och jobbade jämt. Jag kunde ju jobba dubbla skift ibland 

men det mesta gick till spel”. (Johan) 
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”Det blev lite för mycket och sen isolerar man sig mer och mer. Då hade man spel i huvudet. 

Man hade liksom inte tid med det övriga, med familj, man ville ingenting och man ville inte 

åka någonstans, det var spel varje dag”. (Peter) 

Ett dominerande mönster är att spelberoendet doldes för omgivningen i den bemärkelsen att 

anhöriga, vänner och andra personer inte hade kännedom om i vilken omfattning spelandet 

förekom och hur länge det hade pågått.  För att fortsätta spela eller öka spelandets omfattning 

förekom det också lögner i olika former.  

Johan berättar att han hade förfalskat fruns namnteckning, förflyttat deras gemensamma 

pengar samt tagit lån för att täcka skulderna utan att frun hade någon inblick i det.  

  ”Jag sprang över och spelade när jag kunde. En period spelade jag bort 150000kr och 

frugan hade ingen inblick i ekonomin. Jag hade fifflat något så enormt med bankpapper man 

var ju ful som spelare alltså, helt otroligt att man kan komna i sådan ond cirkel. Man skulle 

ända ner i botten”. (Johan)  

Ett utmärkande drag är de har tagit krediter eller lånat från andra för att finansiera spelandet 

och varit oärliga mot omgivningen. Spelandet tog också mycket av deras tid och prioriterades 

högt vilket medförde att det påverkade både familjelivet och arbetslivet. Hälsan har också 

påverkats i form av upplevelser av orolighet, isolering, rastlöshet men även 

självmordbenägenhet fanns med i bilden. Spelandet pågick under lång tid innan omgivningen 

och de själva reagerade och tog tag i situationen.  

Vägen ur spelberoendet  

Livet som spelberoende pågick under många där också förnekelse rådde och fungerade som 

en flykt från verkligheten. Spelandets verkan av olika slag börjar nu ifrågasättas och 

processen mot insikter och vägarna till förändring av situationen tar sin början.   

Det finns flera olika omständigheter som har bidragit i processen att träda ur rollen som 

spelberoende.  

Ekonomi 

Peters resa mot spelfriheten började med att frun ifrågasatte hans beteende. Misstänksamheten 

ledde till att hon kontrollerade hans kontoutdrag och upptäckte att pengar försvann utan att 

hon visste var de tog vägen. Det var på det sättet hon förstod hur mycket pengar han 
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spenderade på spel och konfronterade honom. Det ledde till en insikt om spelandets verkan 

eftersom första steget som togs var att han erkände sitt spelberoende.  

 ”Det är svårt att säga om jag hade berättat något om hon inte hade upptäckt det själv. Förr 

eller senare är det väl troligt att det hade blivit så”. (Peter)  

Lasse berättar att han inte klarade av att betala sina räkningar och på grund av det blev han 

utesluten från sin fackliga organisation. Lasse var facklig förtroendeman på sin arbetsplats 

och på så sätt började ombudsmanen reagera när Lasse inte hade betalat avgiften trots att han 

fått flera månader på sig att göra det. Den händelsen ledde till misstänksamheter om att något 

var fel och ombudsmannen tog initiativet till att ha ett samtal med Lasse; ett samtal där 

sanningen och insikten om hans spelberoende och dess verkan kom fram. Lasse säger att han 

själv hade märkt att han spelade för mycket och ekonomin drabbades hårt de sista åren men 

att han inte tog tag i situationen.  

Vidare berättar Stefan om flytten och hans två vänner i den nya staden som hjälpte honom. 

Han beskriver dock den tiden som kaotiskt då han var arbetslös, levde på socialbidrag, hade 

mycket skulder och bodde hos sin vän eftersom han inte kunde försörja sig själv eller ordna 

bostad. Insikten om de ekonomiska förhållandena blev mer tydlig för Stefan men till en början 

uppfattades det som att problemet var att det inte fanns pengar för att fortsätta spela. Stefan 

beskriver att en slags insikt om att han hade spelproblem fanns men vägen mot ökad 

medvetenhet om själva spelberoendet tar sin vändning när hans vänner i den nya staden börjar 

reagera på hans beteende och situation.  

Ett dominerande mönster är att ekonomin utgjort ett medel för upprätthållandet av spelandet 

samtidigt som dessa förhållanden också har haft en betydande roll i processen med att komma 

till insikt om spelberoendet.  

Familjerelationer - vänner och kollegor  

Den ökade medvetenheten om att de hade ett spelberoende har förstärkts av omgivningens 

reaktioner och fungerat som stöd för att söka vägar till hjälp för en spelfri tillvaro.   

I samband med att Peter blev konfronterad av sin fru om sitt spelberoende fann han också stöd 

hos henne vilket gjorde att han fick ökad insikt om sitt spelberoende. Detta ledde honom till 

att söka hjälp på spelberoendeföreningen. Vidare berättar Peter att det var befriande att berätta 
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och erkänna sitt spelberoende för omgivningen men att den tiden även upplevdes som svår 

eftersom det är mycket saker att ta in och reflektera över.  

Till skillnad från Peter så dolde Stefan sitt spelberoende för sina bröder och andra personer i 

hans närhet. De hade misstankar att han spelade men visste inte dess omfattning säger Stefan. 

I samband med flytten startade processen mot ökad medvetenhet. Stefan säger att han började 

reflektera över sin situation och blev uppmuntrad av vännerna att söka sig till 

spelberoendeföreningen för hjälp. Han beskriver att nu kände han press och förväntningar från 

omgivningen att söka hjälp och bli spelfri.  

               ”När jag väl fick kontakten i föreningen så hade jag inget val”. (Stefan)  

Flytten kan ha använts som en strategi att fly från verkligheten men som istället ledde till 

insikt om spelberoendet. Citatet ovan belyser att den insikten handlade också om att med tiden 

upptäcka att det finns andra valmöjligheter.  

Lasse hade inte heller sin familj i närheten men hans kollega från den fackliga organisationen 

ville hjälpa och det var för honom som Lasse erkände sitt spelberoende för första gången. 

Lasse har också berättat för sina kollegor eftersom han vid några tillfällen hade lånat pengar 

från dem för att betala hyran. De misstänkte också att spelandet hade gått överstyr. 

Ombudsmannen föreslog spelberoendeföreningen och Lasse tog kontakten med dem för att 

söka hjälp. Han berättar att ombudsmannen har varit och är ett stöd för honom.  

   ”Han gav mig sista sparken i rumpan så att säga, därför gick jag med i föreningen. 

Anhöriga, kompisar och arbetskollegor tycker jag man ska berätta för, det kan vara en 

trygghet för en själv också. Ju fler man berättar för ju fler ögon har man på sig. Det är ingen 

som kommer och säger ska du vara med på spel av olika slag för dem vet att jag har det 

problemet”. (Lasse) 

Johan berättar att spelandet eskalerade och det började märkas, familjen och andra i hans 

närhet började misstänka att spelandet hade eskalerat. Allt detta medförde att Johan började 

ge löften till familjen att sluta spela men genomförde inga förändringar. När hans familj insåg 

att han inte höll det han lovade, vilket var att söka hjälp för att sluta spela, så ställde familjen 

ett ultimatum till honom. Kravet var att om han inte slutar spela så tar familjen avstånd från 

honom helt och hållet. Johan säger att det var nu som allt sprack, han kunde inte fortsätta som 

tidigare och blev tvungen att göra något åt sitt spelberoende. Han berättar vidare att det var 
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många lögner inblandat. Han var orolig för hur allt detta skulle påverka relationen till frun och 

resten av familjen.  

Att erkänna och berätta om spelberoendet för omgivningen har krävt öppenhet och ärlighet, 

vilket beskrivs som befriande men det finns också känslor av skam och orolighet om 

lögnernas inblandning från tiden som spelberoende.  

Spelberoendeföreningen  

En gemensam nämnare är att intervjupersonerna har vänt sig till spelberoendeföreningen som 

fanns i deras hemstad, vare sig det har skett på eget initiativ eller på rekommendation av 

andra.  

Peter berättar att han snabbt bestämde sig för att söka hjälp med sitt spelberoende och tog 

själv kontakt med spelberoendeföreningen.  

Stefan beskriver att spelberoendeföreningen gav det stöd och den insikt han behövde för att 

sluta spela. Först när han fick insikten att han faktiskt är spelberoende bestämde han sig för att 

sluta. Vidare säger Stefan at han tidigare såg sig själv som en normal spelare och inte såg det 

som ett beroende. Från början ville han gå med i spelberoendeföreningen för att det var något 

som såg bra ut i andras ögon och såg det som en chans att lura av vännerna pengar för att 

kunna spela.  

      ”Efter antal möten när jag hörde alla andra berätta om sitt spelberoende, så där fick jag 

till slut en insikt”. (Stefan) 

Stefans berättelse belyser hur en spelare kan presentera sig inför andra människor då 

förnekelsen och osäkerheten fortfarande finns närvarande. Men det belyser också den egna 

viljan och strävan att arbeta mot ett spelfritt liv. Stefan berättar att han under den här perioden 

inte hade några planer på hur han skulle gå vidare eftersom han inte kunde förutse hur livet 

som spelfri kunde kännas. Det var en process som tog flera månader från den stunden han 

kom till insikt om spelberoende tills han kunde bli spelfri säger Stefan.  

Lasse beskriver att det svåraste var stadiet då man kommer till insikt att man behöver hjälp, 

att söka den hjälpen och känslorna av skam.  

De som utmärker intervjupersonernas förändringsprocess är att de har haft ett stödsystem i 

form av anhöriga, vänner, kollegor och spelberoendeföreningen.  Olika omständigheter och 
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omgivningen har haft en påverkan som ledde till ökad medvetenhet om att de är spelberoende. 

Det i sin tur ledde till en omtolkning av deras beteende och situation som betyder att 

processen mot den nya rollen som spelfri tog sin början. Spelberoendeföreningen beskrivs 

som ett stöd i processen att bli spelfri samt i strävan att hålla sig spelfri.  

Återfall  

Under tiden som Stefan gick på mötena i spelberoendeföreningen fick han ett återfall efter 

någon månad.   

”Så kom insikten om att jag var likadan som de. Att jag var spelberoende.”(Stefan) 

Så här beskriver Stefan en händelse efter hans återfall och säger att sedan dess har han 

förblivit spelfri.  

 ”Jag bodde hos min vän då, jag gick och köpte 80 trisslotter i 13 olika affärer, skrapade dem 

och mådde skitbra när jag kom innan för dörren. Vännen kom ut och sa värst vad du ser glad 

ut man kan tro att du har spelat. Och så gick jag från himlen till helvetet på tre röda sekunder 

plötsligt kom jag hem efter två timmar med den skillnaden. Jag hade ju varit på fruktansvärt 

humör innan jag gick ut”. (Stefan) 

Stefan berättar att den händelsen har lämnat djupa spår och blir ofta påmind av det då han ser 

det som en vändpunkt i hans liv.  

Lasse har också haft ett återfall när han var på travbanan. Lasse säger att det hela tiden är en 

balansgång och det är svårt att dra gränsen vad som är spel och vad som inte är spel.  

 ”Visst att man inte ska tippa på oddset, fotboll eller V5, det är ju spel, men köper man en 

julkalender av barn är det också spel? Ja det är svårt att veta. Man kan inte låsa sig helt men 

så länge man inte kan vinna pengar då är det ok. Det känns mycket bättre nu men det tar ju 

ett tag innan man har reparerat skadorna”. (Lasse) 

Citatet belyser ifrågasättandet och reflektioner kring spelberoendet, där insikten finns att det 

också krävs en ny förhållningsätt till spel.  

En utmärkande drag är att anhöriga eller andra i närheten började ifrågasätta deras spelande. 

Vägen mot spelfrihet handlade mycket om att erkänna för sig själv och andra att dem hade ett 

spelberoende men också den egna insikten och motivationen att driva processen vidare med 

hjälp av deras stödsystem. De skillnader som kan urskiljas är att processen har tagit olika lång 
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tid och för några har det också förekommit återfall i förändringsprocessen. En framträdande 

skillnad mellan intervjupersonerna kan göras eftersom några hade synnerligen ansträngande 

ekonomiska förhållanden. Vilket i sin tur ökade behovet ytterligare att förända situationen. 

Det gemensamma som uppges av intervjupersonerna är att stödet från omgivningen och 

spelberoendeföreningen har haft en betydelsefull funktion i förändringsprocessen. De är 

fortfarande medlemar i spelberoendeföreningen och flera av dem arbetar ideellt i föreningen 

för att hjälpa andra som har spelproblem. 

Tiden efter- ”Att bygga ny identitet ” 

Rester från den gamla rollen som spelberoende.  

Rester från livet som spelberoende kännetecknas överlag av en bearbetnings och 

anpassningsfas. Utmärkande är återhållsamhet och undvikande av spel och eller spelmiljöer.  

  ”Är man en spelare så är man alltid en spelare. Men däremot har jag stängt alla dörrar, jag 

kan inte låna pengar någonstans, om jag börjar med samma beteende som jag hade när jag 

spelade så är dem direkt på mig”. (Johan) 

Stefan upplevde vissa svårigheter i övergångsperioden. Hans sätt att handskas med den nya 

tillvaron var att fördriva tiden med dataspel de första månaderna, som inte inkluderade spel 

om pengar. Dataspelen beskrivs som ett sätt att dämpa ångesten och fylla tiden med något.  

  ”Allt hade rasat, jag såg väl inget större hopp, såg väl bara skulderna sen mådde jag dåligt 

fysiskt och psykiskt”. (Stefan) 

Spåren av spelandets konsekvenser och den tid som nu blev över orsakade panikattacker. 

Dessa stunder beskriver Stefan som ett tecken på att han nu lever ett ärligare liv jämfört med 

livet som spelberoende.   

En skillnad som kan urskiljas mellan intervjupersonerna är att Stefan ersatte den första tiden 

efter spelberoendet med dataspel medan de andra undvek alla former av spel. Tillfällen till 

spel finns i olika former och sammanhang. Intervjupersonerna betonar att det krävs styrka att 

stå emot spel och att de gör medvetna val för att inte spela. De fokuserar sig på målsättningen 

som är att förbli spelfri.  

Urskiljande är att Stefan och Lasse upplever en saknad av vissa delar från livet som 

spelberoende som handlar om gemenskapen med vännerna men även själva spelandet.  
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  ”Inte själva spelet, det är bara en bisak, men träffarna med vännerna, titta på fotboll, kunna 

skratta att man aldrig får några rätt men eftersom jag har det beroendet som jag har så blir 

man inte bjuden på det sättet, de vill inte fresta mig”. (Stefan) 

Saknaden av spelandet förknippas till vissa tillfällen. Citatet nedan belyser ett sådant tillfälle.   

”Speciellt när man tittar på TV och då tänker man att det är bra odds, sen att jag skulle spela 

det där. Kan inte säga något än men jag har sagt till mig själv att jag inte ska spela”. (Lasse)  

Lasse beskriver uppleveser av omgivningens bristande förståelse gällande spelberoende och 

hur svårt det kan vara att avstå från spel.   

   ”Jag menar när en alkoholist som har slutat dricka. Han ska inte kunna få dricka en lättöl 

heller. Istället för att ge en klapp på axeln så står dem och skrattar åt mig. Det tycker jag är 

lite dumt. Det syns ju inte heller på oss spelare att vi mår dåligt”. (Lasse)  

Citatet belyser förhållningsättet till spel och brist på uppmuntrande från vissa människor i 

omgivningen som också bidragit till valet att inte berätta om sitt förflutna som spelberoende 

för personalen på travbanan. Eftersom dessa människor inte vet om vilka konsekvenser 

spelandet ledde till så vill Lasse inte bli förknippad med den delen av sitt liv just i relation till 

travbanans personal.  

”Man är ju lite rädd för att berätta det, för man skulle känna sig som misslyckad. Jag vill inte 

bli behandlad annorlunda eller på ett misstänksamt sätt”. (Lasse)  

Intervjupersonerna menar att Livet som spelberoende har lämnat spår i form av bristande tillit 

som tar tid att bearbeta och reparera.  

 ”När jag slutade så kom samvetet tillbaka i kraftig form, allt man hade sagt och gjort innan 

kom till ytan, åren som spelberoende. Det fanns inte ett sanningens ord i det jag hade sagt”. 

(Stefan) 

Konsekvenserna av tiden som spelberoende är fortfarande närvarande i deras tillvaro. Ett 

utmärkande drag är att de arbetar med att få tillbaka tilliten från sin omgivning. Deras 

bedömning är att tilliten inte är särskilt hög och anser att de måste förtjäna omgivningens 

tillit, som möjligen aldrig kan återställas fullt ut.  De försöker reparera tilliten genom att vara 

öppna och ärliga samt fortsätta gå till spelberoendeföreningen i syfte att hålla sig spelfria.  
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Strategier för att hålla sig spelfria 

Intervjupersonerna har skapat strategier som hjälper dem att fortsätta vara spelfria och 

upplever också påverkningar och förväntningar från omgivningen att inte spela mer. De har 

berättat om sin situation för omgivningen. Genom att berätta för anhöriga, spelbutikspersonal, 

vänner, kollegor och andra människor i deras närhet, markerar de sin nuvarande tillvaro som 

spelfria. De mest framträdande anledningarna till att berätta om sitt tidigare spelberoende för 

spelbutikspersonalen anges som ett sätt att minimera riskerna för spelfrestelse och återfall. Ett 

ytterligare motiv att berätta för omgivningen har varit att också stänga ut möjligheterna till lån 

från anhöriga och vänner. Johan berättar att han inte har kontanter med sig sedan han blev 

spelfri, utan ber sin fru om pengar vid behov och lämnar kvitto till henne på allt han 

spenderar.   

Stefan berättar att han genom skolan kommer i kontakt med människor som har olika slags av 

beroende; spel, droger och alkohol. Han påpekar att han i sin CV skriver om sitt tidigare 

spelberoende och medlemskap i spelberoendeföreningen och upplever inte att det har medfört 

några hinder hittills. Han upplever att andra är nyfikna och vill veta mer om hur det var.  

  ”Anledningen till att jag håller en viss distans beror på att det kanske blir lätt att falla in i 

deras beteende, och då är du tillbaka igen. Jag har ett missbruk bakom mig. Jag berättar om 

mitt missbruk. Jag döljer inte mitt utan det hjälper mig. Det hjälper mig att hålla mig spelfri 

att prata med andra missbrukare, därför att jag vet ju. Jag kan inte spela längre, det har jag 

accepterat”. (Stefan) 

Ett utmärkande drag är att majoriteten upplever att spelreklam förekommer i hög grad men 

skiljer sig mellan intervjupersonerna hur vida de själva upplever påverkas av det. Johan 

undviker spel och tobaksbutiker samt spel på TV sedan han slutade spela.   

Lasse upplever svårigheter eftersom han ständigt behöver vara på sin vakt för att inte bli 

frestad till spel när han går in i affärer och kiosker. Eftersom han upplever att man utsätts för 

spel hela tiden har han valt att fortsätta arbeta på travbanan när det inte är tävlingsdagar men 

avstår från pokerkvällarna med vännerna. Lasses engagemang på travbanan förknippas med 

hans fritidsintressen.  

”Det är hästar, jag äskar dessa djur, men vad ska jag göra då om jag inte har dem”. (Lasse) 
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Detta belyser den tillgänglighet som finns till spel även i sådana miljöer som är svåra att 

undvika som exempelvis en mataffär. Lasses val av strategier tyder på en avvägning mellan 

att bevara sina fritidsintressen och umgängeskrets i en spelmiljö mot att anpassa aktiviteterna 

och umgängeformen i förhållande till hans spelfria roll i den miljön.  

Ett dominerande mönster är att förhållningssättet till spel kännetecknas av att de använder ett 

strategiskt undvikande och använder sig av flera och olika strategier för att undvika spel och 

hålla sig spelfria.  

En skillnad som framträder mellan intervjupersonerna är att Stefan har valt att öppet prata om 

sitt tidigare spelberoende med nya människor han kommer i kontakt med via skolan men 

också i andra sammanhang. Lasse framhäver fördelen med att berätta för sin omgivning då det 

upplevs som en underlättande och motiverande faktor att hålla sig spelfri. Detta då han 

upplever att andra människor också har krav och förväntningar på honom att hålla sig spelfri.  

Nyorientering på andra arenor och nya valmöjligheter   

Distansen från rollen som spelberoende har bidragit till en bättre förståelse om tidigare 

beteenden och gett utrymme för andra inriktningar i intervjupersonernas tillvaro.  

Intervjupersonerna beskriver de förändringar de upplever efter att de blev spelfria. De 

dominerande känslorna som beskrivs är att de har en positivare inställning till livet och i 

större utsträckning kan uppskatta livets vardagliga stunder och ta tillvara de möjligheter som 

finns. De anger att de har blivit mer öppna, gladare, lugnare och mer fira.  

Peter och Johan upplever att relationen till frun och resten av familjen har förbättras.  

”Nu kan man tänka på lite andra saker. Vi kan göra något annat istället. Det var många 

gånger jag inte följde med för att jag skulle vara hemma och passa den där tiden”.  (Peter) 

   ”Men nu har jag fått tillbaka mitt liv och hela familjen, det känns jättebra. Men frugan 

släpper inte ekonomin”. (Johan) 

Stefan beskriver att han har avbrutit kontakten med några av de vänner som ingick i hans 

sociala nätverk från tiden som spelberoende. En del har själva valt att avbryta kontakten 

eftersom relationen tog skada av alla lögner och vissa har avbrytit kontakten just på grund av 

att Stefan slutade spela. De som valde att stanna kvar hade en större förståelse när de fick en 
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förklaring av Stefan för hans tidigare beteende. Peter och Lasse rör sig inom samma platser 

som tidigare. 

  ”Man kan inte säga upp bekantskapen med folk för att de finns i närheten av spel. Det känns 

ju helt fel”. (Lasse) 

Vidare beskriver Lasse att han är nöjd med sitt sociala liv nu och har råd att göra mer saker nu 

när pengarna inte går till spel. 

 ”Nu går man ut på krogen istället och hänger med grabbarna. Spänningen saknar jag lite 

annars är inget speciellt jag saknar från tiden som spelberoende. Jag har ju vunnit något 

annat istället. Jag har vunnit lite friare liv och lugnet, man är inte lika stressad i kroppen”. 

(Lasse)  

Oberoende av tiden de har varit spelfria är det dominerande mönstret att livet efter 

spelberoendet är en process under utveckling, att bygga upp vissa delar av deras liv och få 

tillbaka tillititen från människorna i deras omgivning.  

Citaten belyser intervjupersonernas tankar om den pågående processen 

                               ”Det är skönt man tar en dag i taget”.  (Peter) 

    ”För du behöver inte göra så mycket för att dem ska misstro dig. Man kanske inte har gjort 

något fel men det är oerhört svårt att bevisa”. (Stefan)  

Stefan beskriver att han inte endast möts med misstänksamhet utan upplever också stöd, 

uppmuntran och positiv bekräftelse från människor eftersom han känner sig mer utåtriktad  nu 

och tar också kontakt med nya människor.  

Till skillnad från andra har Lasse en god man som hjälper honom med ekonomin. Det enda 

begränsningarna Lasse upplever i sin nya roll handlar om ekonomi. Dels att han måste betala 

av skulder, dels att det inte finns möjlighet att låna mer pengar ifall han skulle behöva det.  

 ”Nu tittar man inte längre om det ligger betalningspåminnelser eller inkassobrev, nu flyter 

det på som det ska göra. Det är väldigt skönt. Jag vet att det finns ett ljus i tunneln så att 

säga”. (Lasse) 

Intervjupersonernas liv har nu ersatts av andra nöjen och aktiviter eftersom de upplever att det 

finns andra valmöjligheter att fylla tiden med.  
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Lasse beskriver tiden som spelfri som en prövotid och tar en månad i taget. Det har bara gått 

två månader sedan han slutade spela och han säger att han ger sig själv belöning varje månad 

som att gå och äta etc.  

  ”Man har mer kommit tillbaka till sig själv. Det var lite dubbla roller, man höll skenet upp 

när det gick dåligt, man var ju hårt arbetande på jobbet och på fritiden då spelade man. Jag 

mådde dåligt egentligen men försökte se glad ut. Då var man så igenmurad så det liknande ju 

ingenting, nu kan jag sitta och prata helt vanligt”. (Lasse) 

Lasse berättar att han nu försöker hitta på andra aktiviteter istället för att spela. Han gillar att 

fiska och spela golf och att arbeta på travbanan på sin fritid. Vidare säger Lasse att han sover 

bättre och känner trygghet. Den största omställningen är att han inte känner sig jagad av 

myndigheter som vill ha tillbaka sina pengar.   

Johan berättar att han har ersatt spelandet med andra aktiviteter såsom utomhusaktiviteter, hus 

arbete, umgänge och resor med sin familj och övrig släkt. Utöver detta är han och hans fru 

engagerad i frälsningsarmen.  

               ”Jag har fått tillbaka mitt liv, så som jag ska leva egentligen”. (Johan) 

Stefan berättade att han skaffade eget boende efter att han blev spelfri och deltog i ett projekt 

för arbetslösa genom socialtjänsten där arbetsterapi och samtal ingick. Annars påpekar han att 

det har varit dåligt med stöd från myndigheterna men upplever ändå att kunskapen om 

spelberoende är större i dag vilket underlättar processen med att sluta spela och hålla sig 

spelfri. Efter projektet började Stefan läsa på Komvux och säger att ambitionen är att hitta ett 

arbete.   

Han upplever att han ibland har dubbla roller, den gamla rollen som gick ut på att dölja sina 

upplevelser, känslor och att manipulera människor och den nya rollen där han försöker vara 

mer öppen om sin tillvaro och sina känslor. Han säger att skillnaden mellan då och nu är att 

han blir medveten om när han tar fram sin gamla roll i olika situationer.  Han upplever sig ha 

fler valmöjligheter och upplever att omgivningen har börjat se honom som en ärligare person 

som har bidragit till att hans självbild tagit en mera positiv vändning.   

”Människorna runt omkring började lyssna på mig. Fick en helt annan syn på mig själv. Jag 

såg att jag faktiskt kan klara av saker, klara av att plugga, skriva bra prov, umgås normalt 

med människor. Jag blev gladare helt plötsligt”. (Stefan) 
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Stefan säger att livet som spelfri har sina bra och dåliga dagar, det är en process. Processen 

tills man får insikt om att man har ett problem och till nuläget är lång och mödosam.  

Ett dominerande mönster är att de har valt att spendera sin tid på olika aktiviteter utifrån deras 

intressen och sociala nätverk.  De har människor i sin omgivning som stödjer dem, deras val 

och målsättningar. Relationer har förbättrats och initiativ till att skapa nya kontakter har tagits. 

Överlag upplever sig intervjupersonerna ha fått ökad livskvalité. Ett urskiljande drag är att 

Johan och Peter har valt att engagera sig i spelberoendeföreningen för att hjälpa andra 

människor med spelproblem. Spelberoendeföreningen beskrivs som en stor del av deras liv i 

processen mot ett spelfritt liv och är fortfarande en del av deras liv.   

Analys  

Livet som spelberoende 

Enligt tidigare forskning har spelindustrin växt, bland annat som ett resultat av 

globaliseringen och den tekniska utvecklingen. Med ökningen av utbudet och utvecklingen av 

nya spelformer erbjuds individerna många möjligheter till spel och olika spelformer i 

varierande miljöer. (Rönnberg et al, 2000). Mina resultat visar att spelandet har skett i olika 

former och i varierande miljöer. Sportspel av olika slag och spel på trav har varit mest 

förekommande och spelen har köpts via spelbutiker. Två grupper av spelformer som 

kännetecknar intervjupersonerna kan identifieras. Den ena spelgruppen består av spel som 

kräver närvaro där spelet försiggår och flera aktörer är involverad i aktiviteten. Dessa 

spelformer har skett på travbanan och casino eller svarklubb. Den andra spelgruppen är 

sportspel via TV-apparaten och lotter som är mer passiva former av spel och inte knutna till 

specifika platser. Aktiviteten har skett hemma eller i andra sammanhang tillsammans med 

vänner eller andra spelare. Tidigare forskning visar att spelproblem var högst bland de som 

har spelat på kasinon, tips och hästar men även olika slag av illegala spel. Att spela på 

svartklubb är ett sådant slag av illegala spel. Överlag tyder några av spelformerna på 

regelbundenhet där tävlingar och matcher följs kontinuerligt. Samtidigt som spelandet kan 

fylla behov av spänning och nya upplevelser tyder resultaten på att spelberoendet också kan 

betraktas som en flykt undan det som Giddens (2005) kallar för reflexiva projektet. 

Intervjupersonerna kan ha upplevt spelandet som ett sätt att binda fast delar av tillvaron i vissa 

mönster genom spelet och dess regularitet. Detta kan ha skapat känslan av att vara i nuet, ha 

kontroll och kontinuitet i tillvaron och i bekanta miljöer. Även om individen enligt Giddens 
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(2005) har en central roll att skapa sin verklighet och är reflekterande så kan det antas att 

individen också handlar utifrån oreflekterade mönster och rutiner och påverkas av sin 

omgivning. Spelformerna med dess regularitet, omfattning och tidslängd i kombination till 

tillgängligheten och umgängekretsen kan antas ha utvecklas till dominerande aktiviteter där 

tillvaron har kretsat runt spelandet i hög grad. 

Även om Giddens (2005) teori och det han påstår om det reflexiva identitetsprojektet kan 

stämma så kan en tolkning göras att det möjligen inte kan uppskattas av alla när hänsyn tas till 

sociala faktorer och strukturer, särskilt de med färre valmöjligheter exempelvis lågutbildade 

personer. Därtill kan spelberoendet vara en väg till kontroll över ett okontrollerbart livsprojekt 

som i slutändan tar kontrollen över individen. Trots att individer idag, till skillnad från 

tidigare ägnar sig åt identitetsskapande, ifrågasättande och revidering av identiteten så kan en 

antagande göras att det ändå finns ett slags graderingssystem i samhället, något som kan 

påverka individens identitet beroende på var individen befinner sig i det systemet. Giddens 

(2005) betonar i sin teori att moderniteten också skapar skillnader, uteslutning och 

marginalisering. Det tyder på att Giddens (2005) ändå tar hänsyn till strukturer som kan 

utgöra begränsningar och villkor som kan påverka individens eget handlande och hennes 

sociala verklighet. Teorins svaghet kan antas vara att den inte utvecklar hur dessa strukturer 

påverkar eller begränsar individens valmöjligheter och handlingsmöjligheter. Mina resultat 

belyser spelandets motiv som handlar dels om flykt, spänning och att vinna pengar. De 

motiven tillsammans eller var för sig kan ha använts som ett sätt att hantera tillvaron, dess 

villkor och möjligheter för att dämpa olika typer av negativa känslor. Motiven kan även ha 

använts som ett sätt att höja sin ekonomiska status och uppnå olika mål utifrån deras 

förutsättningar och ambitioner. Dessa kan också tolkas vara ett sätt att uppleva trygghet och 

höja självkänslan.  

Mina resultat belyser att spelandet började i olika åldrar och i relativ ung ålder och pågick 

under många år. Spelandets uppkomst kopplas också till umgängekretsen och tillgängligheten 

vilket kan indikera att tillgängligheten har utgjort en betydande faktor för att utveckla ett 

spelberoende, vilket också Lalander (2004) belyser i sin rapport. Eftersom spelandet fortskred 

under lång tid och också ägde rum i ett socialt sammanhang, kan en tolkning vara att det har 

funnits ett gemensamt intresse som i sin tur också bidragit till gemenskap där spelarna inte har 

ifrågasatt varandras spelande eller har upplevt spelandet som ett problem under lång tid. En 

tolkning är att intervjupersonerna också har haft ett socialt utbyte exempelvis med 

kioskägarna där de köpte sina spel, samt på travbanan och casinot, där sociala relationer har 



 

44 
 

skapats med anknytning till spel. Enligt Lalander (2004) kan spelet vara ett sätt att hantera 

ensamhet, utanförskap och sociala problem. Detta då människlig samvaro, särskilt med 

grupper där man delar ett intresse, kan ge bekräftelse och skapa mening. En tolkning kan vara 

att intervjupersonernas umgängeskrets varit som en referensram för hur spelandet har 

utvecklats och påverkats och hur det i sin tur har påverkat deras identitet som spelare. 

Relationen till andra spelare och/eller anknytning till spelmiljöer kan ha skapat förutsättningar 

för upprätthållandet och utvecklingen av spelandet samtidigt som det kan ha utgjort villkor till 

distans och reflektion som har påverkat den sociala verkligheten de befann sig i eftersom 

individen enligt Giddens (2005)  har en central roll att skapa sin verklighet. I detta fall 

oberoende av speltillgängligheten, umgängekretsen och spelformerna.   

Vidare visar resultat av tidigare forskning att sociala faktorer har en betydande roll eftersom 

andelen problemspelare är högre bland de som har en låg utbildning, låg inkomst, socialbidrag 

och arbetslöshetskassa. Därtill visar tidigare forskning att spelproblem är överrepresenterat 

bland män. Mina resultat antyder att sociala förhållanden kan ha haft en betydande roll då alla 

intervjupersonerna är män, har en kortare eller gymnasial utbildning som högsta 

utbildningsnivå, varit och är verksamma inom praktiska yrken eller har andra syselsättningar, 

samt har haft ersättning i form av socialbidrag. Det indikerar att spelandet kan ha påverkats av 

olika sociala förhållanden i kombination med tillgängligheten till spel, spelformer och 

umgängekretsen. I vilken utsträckning dessa sociala förhållanden och faktorer tillsammans 

eller var för sig har påverkat intervjupersonernas spelberoende är svårt att fastställa. Giddens 

(2005) betonar individens handlingsfrihet men också att denna handlingsfrihet är beroende av 

strukturen som påverkar individens skapande av hennes sociala verklighet. Utifrån detta 

resonemang kan det tolkas att intervjupersonernas sociala förhållanden har utgjort begränsade 

möjligheter till en tillvaro utan spelberoende eller har påverkat utvecklingen av deras 

spelberoende. Samtidigt som det kan tolkas att spelberoendets motiv, uppkomst, 

upprätthållanden har skett eller utvecklas oberoende av sociala förhållanden och faktorer, 

eftersom dagens moderna samhälle inbjuder till större grad av individualitet som skapas i fler 

olika sociala sammanhang.  

De framträdande orsakerna till spelandet kopplas till drömmen om vinst, upplevelsen av 

spänning och möjlighet till nöje och flykt från vardagen. Orsakerna till spelandet och dess 

upprätthållande tyder på olika spelberoenden där skillnaden mellan olika typer av 

spelberoende inte är knivskarp. I likhet med Bindes (2007) studie, visar mina resultat, inslag 

av alla tre typerna av spelberoende. Två grupper kan urskiljas då ena gruppen kännetecknas 
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mer av spänningsspelare men också har inslag av flyktspelare. Denna grupp har använd 

spelandet som ett sätt att dämpa olika typer av känslor och fly undan vardagliga problem 

genom spelandet oberoende av spelform. Spänningsspelaren i denna grupp förknippas med 

känslan av utmaning och risker.  Spänningsspelarna har upplevt spänning och har upprätthållit 

spänningen genom att öka spelets omfattning även när det inte har funnits ekonomiska 

förutsättningar för det. Kombinationen av flykt och spänning i denna grupp kan ses dels som 

ett sätt att dämpa obehagliga känslor av olika slag och dels som ett stimulerande medel. Jag 

påstår dock inte på något sätt att det var det som gjorde att de fortsatte spelandet och 

utvecklade ett beroende. Den andra gruppen kännetecknas mer av subkulturspelaren där 

spelandet i likhet med första gruppen också har försiggått under lång tid. Här framkommer det 

dock inga särskilda anledningar till spelets uppkomst och dess upprätthållande mer än känslan 

av att kunna vinna. En tolkning är att spelandet har växt fram med tiden som en livsstil 

tillsammans med skapandet av en självbild som spelare. Det behöver nödvändigtvis inte 

betyda att det inte förelegat känslor av spänning eller flykt från början. Gradvis isolering från 

omgivningen på grund av spelandet framträder i båda grupperna. Vissa former av spel som 

har spelats antyder att det kan krävas viss kunskap och erfarenhet för att genomföra än enbart 

ren tur. Lalander (2004) beskriver att det sker en tävling mellan spelarna som handlar mycket 

om att visa sina förmågor men även att hanteringen av förluster visar spelarens karaktärsdrag. 

Det finns inget underlag för att bedöma i vilken form eller utsträckning tävling mellan spelare 

har förekommit hos intervjupersonerna. Ett exempel framträder i resultaten där spelaren i en 

svartklubb medvetet presenterar sig som en storspelare och på så sätt ville bli betraktad som 

en betydelsefull person. Det kan tolkas som ett sätt att höja självkänslan och eller höja sin 

status inför de andra spelarna i klubben. En tolkning kan vara att spelberoendet hos 

intervjupersonerna, har fyllt vissa funktioner i form av att vinna pengar, flykt och spänning 

men också om gemenskap och sociala kontakter. 

Mina resultat illustrerar att livsstilsvalen kan vara beroende av individens livsmöjligheter. 

Sociala processer och faktorer som kan anses vara yttre gränser och det i kombination med 

individens egen handlade kan utgöra villkor för valen och skapnaden av livsstil. Livet som 

spelberoende i förhållande till andra aktiviteter i intervjupersonernas liv kan tolkas som det 

Giddens (2005) beskriver: att individer kan välja flera livsstilar som är åtskiljande från 

varandra. Dessa faktorer påverkar självidentiteten och ger individen möjlighet att förmedla 

olika bilder av sig själv i olika sammanhang.  
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Mina resultat belyser att spelberoendet har medfört ekonomiska, hälsomässiga och sociala 

konsekvenser och vissa aspekter av dessa föreligger än idag. De konsekvenser som tas upp är 

försämrad ekonomi på grund av lån och skulder, missade utvecklingsmöjligheter i arbetslivet 

men också övertidsarbete ges som ett exempel för att dämpa känslan av rastlöshet.  

Rastlösheten kan tolkas vara en konsekvens av spelberoendet, där övertidsarbetet kan ha 

används som ett sätt att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för att upprätthålla eller höja 

spelandets omfattning. Eftersom spelberoendet inte syns på utsidan så har det för 

intervjupersonerna fortskridit under en lång period och i allvarlig bemärkelse. Det går i linje 

med Nilsson (2000) som säger att spelaren försöker dölja spelandet och dess omfattning för 

omgivningen men också har svårt att erkänna det för sig själv. De sociala konsekvenser som 

tas upp är bland annat att mycket tid har spenderats till spelandet och dess planering vilket i 

sin tur har bidragit till gradvis isolering från omgivningen och minskat socialt umgänge med 

familjen. Dessa konsekvenser i kombination med lögnernas inblandning kan tolkas ha 

påverkat relationerna till de närmaste samt varit bidragande orsaker till hälsomässiga 

konsekvenser. Generellt har spelandet prioriterats högt vilket också har framkallat orolighet, 

rastlöshet, tankar om rån och självmord. En konkret olaglig handling som förekommit är 

namnförfalskning och förflyttning av pengar. Döljandet av spelberoendet för omgivningen 

kan bero på att spelandet betraktas som något negativt i samhället och för den spelberoende 

kan det vara tungt att erkänna det för sig själv men också att möta omgivningens reaktioner. 

Den negativa uppfattningen av spel antas vara kopplad till spelandets negativa konsekvenser 

som i sin tur leder till en rad negativa beteenden som kan skada individen och anhöriga på 

olika sätt och i olika grader.   

Vägen ur spelberoendet 

Första tvivlen och sökandet efter alternativ  

Den första fasen är enligt Ebaugh (1988) när rollinnehavaren börjar ifrågasätta och uppleva 

tvivel kring det egna engagemanget i rollen. I andra fasen söker individen efter, jämför och 

analyserar alternativa beteenden och alternativa roller samt dess för och nackdelar. 

Omgivningens stöd betonas i båda faserna.  

Det framgår av mina resultat att tvivel kännetecknar den som är på väg ut ett spelberoendet. 

Det framgår också att tidigare försök att sluta spela har varit utan framgång. Trots de som inte 

tidigare har gjort försök att sluta spela så är de övervägande grunderna till tvivlen, att 

situationen som spelberoende har börjat ifrågasättas. Spelberoendes konsekvenser började 
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synliggöras mer allteftersom spelandets eskalerade och även omgivningen började 

uppmärksamma och reagera på nuvarande situation. Tidigare försök att sluta spela indikerar 

att det har förelegat en viss grad av insikt att spelandet påverkade tillvaron i negativ 

bemärkelse. Generellt har den första fasen börjat med att intervjupersonerna börjat ifrågasätta 

engagemanget i nuvarande roll. Mina resultat antyder att det har förelegat en viss grad av 

insikt om spelberoendet och dess verkan men det var först när deras närmaste omgivning 

började reagera och ifrågasätta som tvivlen förstärktes och en ökad grad av insikt uppstod hos 

intervjupersonerna. Tvivlen på nuvarande roll och ökad insikt bidrog till en omtolkning av 

deras verklighet där de började se att det kan finnas möjligheter till alternativ. Tvivlen i 

rollens engagemang har också förstäkts av vissa faktorer. Exempel på detta utifrån mina 

resultat är flytt till en annan stad, ansträngande ekonomiska förhållanden, arbetslöshet och 

bostadslöshet. Även konfrontation och konsekvenser av brutna löften om att sluta spela antyds 

ha påskyndat processen att förändra nuvarande situation. Intervjupersonerna började ta 

avstånd från den gamla rollen och började jämföra sin nuvarande situation med en spelfri 

situation. Detta genom att söka efter alternativ och hjälp genom spelberoendeföreningen 

vilket indikerar att de började se möjligheter och började arbeta mot en spelfri tillvaro. Mina 

resultat i denna fas belyser också svårigheter, där återfall har framkomit på vägen ur 

spelberoendet. Återfallen under förändringsprocessen kan tyda på viss ambivalens, där rollen 

som spelberoende testas i förhållande till en tillvaro utan spelberoende. Vidare kan det också 

tyda på svårigheter att identifiera sig med gruppen i spelberoendeföreningen. Det kan tolkas 

som att processen varit lång eller skett gradvis samt att insikten om spelberoendet har 

fördjupas under resans gång. Förutom olika faktorer som medverkat till tvivel och sökande 

efter alternativ så betonas omgivningens stöd vara motiverande till att påbörja 

förändringsprocessen. Därefter är befrielse en återkommande känsla förknippad med 

processen att erkänna ett spelberoende. Socialt stöd under processen mot ett spelfritt liv är 

viktigt. Nätverk som aktualiseras kan utifrån mina resultat vara koncentrerade till familjen 

eller vänner och spelberoendeföreningen  

Tredje fasen- Vändpunkten  

Tredje fasen består av vändpunkten där det handlar om att identifiera sig med nya rollen. 

Ebaugh (1998) beskriver att det finns fem olika vändpunkter som uppstår i denna fas vilka 

kan vara avgörande händelser för att uppbrottprocessen skall ske.  
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Specifika händelser- Som ett resultat av tvivel och sökande efter alternativ kommer individen 

till en vändpunkt i sin förändringsprocess. Det är svårt att urskilja vändpunktsprocessen från 

de första faserna eftersom de är kontextberoende. Utifrån mina resultat kan några 

gemensamma drag presenteras som har haft betydelse för vägen ur spelberoendet. Exempel på 

sådana händelser och situationer är att konsekvenserna av spelberoendet började bli 

svårhanterliga eller bidrog till en ohållbar situation. Några specifika händelser som framgår 

utifrån intervjupersonernas berättelser är att det har funnits något som har utlöst situationen 

ytterligare. Några av dessa händelser refereras till ekonomiska faktorer. Konkreta exempel 

som framträtt är ansträngande ekonomiska förhållanden och som ett resultat av det, 

svårigheter att klara av hushållsekonomin och skaffa egen bostad. Den andra demissionen av 

ekonomiska omständigheter är olagliga handlingar där namnförfalskning och förflyttning av 

familjens gemensamma pengar har skett för att finansiera spelandet. Den tredje dimensionen 

av ekonomin är att spelandets konsekvenser i ekonomisk bemärkelse väckte misstänksamhet 

och ifrågasättande hos partnern som då ledde till konfrontation, vilket i sin tur ledde till en 

vändpunkt. De ekonomiska faktorerna har generellt bidragit till omgivningens reaktion.  En 

särskiljande drag som framgår hos intervjupersonerna är att ekonomiska faktorer i 

kombination med arbetslöshet och bostadslöshet ledde till hälsomässiga konsekvenser i form 

av självmordstankar. Generellt framträder de hälsomässiga konsekvenserna i alla berättelser 

men dessa i sig anges inte vara avgörande för rollförändring.  De sociala relationernas 

betydelse lyfts fram som ytterligare motiv i vändpunktsprocessen.  

Det sista strået – Det spår som framgår av mina resultat är återfall under resans gång som 

ledde till det avgörande beslutet att lämna rollen som spelberoende bakom sig.  

Tidsrelaterade faktorer – I gruppen subkulturspelare kan ett antagande göras att tidsrelaterade 

faktorer kan ha haft betydelse med tanke på åldern, spelandets tidsperiod och tidigare försök 

att sluta spela. Denna studies begränsade antal intervjupersoner gör det svårt att kunna täcka 

in alla typer av vändpunkter. Det typen av vändpunkt kan säkerligen finnas hos andra 

personer som har tagit sig ur ett spelberoende.  

Ursäkter – Konfrontation av partnern kan ha varit den ursäkten som behövdes för att träda ur 

rollen som spelberoende. Återfallen kan också ha fungerat som en förstärkande ursäkt att göra 

en rollförändring.  

Antingen/eller alternativ – Förutom vanskliga ekonomiska omständigheter, hälsomässiga 

konsekvenser och återfall så framträder en specifik händelse där rollförändringen blev enda 
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sättet att rädda relationen till frun och familjen. Detta då den spelberoende fick ett ultimatum 

att välja antigen sitt spelande eller familjen. 

Det har förekommit flera varianter av vändpunkter och mer än en vändpunkt för vissa. För 

flera har vändpunkterna nåtts gradvis med ett resultat av återfall. Utifrån mina resultat 

framgår det mer eller mindre specifika händelser i alla berättelser. Dessa händelser har också 

koppling till olika typer av spelberoende. För gruppen spänningsspelare med inslag av 

flyktspelare tycks det framträda flera varianter av vändpunkter- från bristande insikt och 

osäkerhet till ökad insikt med återfall under resans gång. Hos gruppen subkulturspelare tycks 

det ha förelegat en mer långvarig process av föraning om att situationen behöver förändras. 

Steget mot ett spelfritt liv har handlat mycket om att erkänna sitt spelberoende för sig själv 

och för sin närmaste omgivning. Utifrån mina resultat framgår det inte att vändpunkterna har 

skett i samband med plötsliga händelser som har lett till direkt beslut om att bryta upp 

spelberoendet. Generellt har insikter om spelberoendet och dess konsekvenser funnits innan 

det definitiva beslutet för rollutträdet fattades. Därmed kan det tolkas som att vändpunkterna 

har kännetecknas av vardagliga avgörande händelser i den bemärkelsen att de har utgjort 

kulmen på ett förlopp för att driva fram förändringsprocessen. Om man tolkar dessa händelser 

som berättigande till ett uppbrott så skulle de också kunna tolkas som tre av de vändpunkter 

som Ebaugh (1988) kallar för ursäkter, det sista strået och antigen/ eller situationer. Utifrån 

mina resultat kan det inte dras några slutsatser att det finns några absoluta vändpunkter som i 

sig har orsakat själva rollutträdet. Istället tolkar jag det som att vändpunkterna har en koppling 

och eller skett i samband med kritiska situationer som i sin tur har framkallat en 

förändringsprocess. Vändpunkterna har bidragit till distans och reflektion vilket har gjort att 

intervjupersonerna har tagit dessa tillfällen i akt och gjort nya val som har lagt grunden för 

deras identitetskonstruktion. Deras handlingsmöjligheter har också präglats av det funnits 

hjälp att tillgå i form av socialt stöd och spelberoendeföreningens stödinsatser för att träda in i 

den nya rollen som spelfri. Spelberoendeföreningens stödinsatser anges ha varit betydelsefulla 

under alla faserna. Mest utmärkande har dessa varit under två första faserna då 

intervjupersonerna har tvivlat och sökt efter alternativ och kan ha upplevt 

spelberoendeföreningens stödinsatser som vägen till alternativ och möjligheter. Mina resultat 

belyser att kontinuerligt socialt stöd i kombination med spelberoendeföreningens stödinsatser 

och den egna motivationen och handlandet, som viktigta för rollförändring och dess 

upprätthållande. En reflexiv förhållningsätt där bland annat individen strävar efter att forma 

sin identitet bland mer abstrakta handlingsätt, Giddens (2005) kan delvis kopplas till 
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intervjupersonernas sökande till spelberoendeföreningen och dels till återfallen som förekom 

under förändringsprocessen. Sökandet till spelberoendeföreningen kan tolkas som att 

intervjupersonerna har sökt konstruera sin identitet i förhållande till egna resurser och de 

resurser som samhället erbjuder. Det reflexiva projektet innebär att nya handlingsmöjligheter 

som inte är bekanta skapar en rädsla för framtiden. Återfallen kan tolkas som ett uttryck för 

denna rädsla. Genom att återgå till ett tidigare mönster kan det ha ingett en känsla av trygghet 

samtidigt som strävandet efter att skapa nya mönster är dominerande. Detta tyder på en viss 

ambivalens mellan dåtid och nutid. Spelberoendeföreningens betydelse har gett möjlighet till 

ökad insikt vilket i sin tur har verkat till att intervjupersonerna har sett möjligheter till egen 

handlande men också möjligheterna att känna igen sig i andras berättelser och genom 

gemmensamma erfarenhet finna motivation, stöd och verktyg för en spelfri tillvaro. Utifrån 

mina resultat framgår det att olika spelformer har förekommit vilket antas ha varit 

underlättande till att kunna identifiera sig med andra medlemmar i spelberoendeföreningen. 

Individens eget handlande och aktiva strävan betonas som en röd tråd under alla 

förändringsfaserna. Förändringsprocessen beskrivs som en social process (Ebaugh, 1988) där 

förändring sker i interaktion med andra. Olika stödinsatser och socialt stöd har fungerat dels 

som medel till reflektion och dels som en bekräftelse på deras strävan till identitetsformering 

som spelfri.  

Tiden efter- ”Att bygga ny identitet”  

Slutskedet i processen handlar om att separera sig från den gamla rollen och skapa en ny roll. 

Sex olika områden där det kan finnas svårigheter efter rollutträdet utifrån Ebaughs (1988) 

exitmodell: 

Presentationen av sig själv – Genom att signalera förändringen för omgivningen presenteras 

den nya identiteten som spelfri. Utifrån mina resultat har presentationen av den nya 

identiteten ägt rum i olika sammanhang och presenterats till olika människor. Som exempel 

ges anhöriga, vänner, kollegor, skolan, spelbutiker och spelberoendeföreningen. På så sätt 

signaliserar intervjupersonerna att de vill bli behandlade utifrån deras nya roll i fortsättningen. 

Det framgår också skäl till att inte berätta för andra i vissa specifika sammanhang med 

motiveringen att en före detta spelberoende inte vill bli förknippad med sin gamla roll. Ett 

konkret exempel utifrån mina resultat är valet att inte berätta om sitt förflutna för personalen 

på travbanan. Det kan tolkas som att det finns påverkan av sociala normer och förväntningar 

som kan svårliggöra konstruktionen av en identitet som spelfri. En av dessa sociala 
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förväntningar kan antas vara kopplad till medlemskapet i spelberoendeföreningen som ett 

ytterligare sätt att signalera sin nya identitet för omgivningen.  

Sociala reaktioner - Eftersom det finns sociala förväntningar blir omgivningens reaktioner 

viktiga komponenter i före detta spelberoendes liv. Individen möter omgivningens reaktioner 

av sin gamla roll i förhållande sin nya roll. Utifrån mina resultat framgår det att omgivningen 

har reagerat positivt till rollförändringen. De spår av den gamla rollen som upplevs som 

mindre önskvärd är att de också mötts av viss grad av misstänksamhet och bristande tillit av 

sin omgivning eftersom en del av konsekvenserna av den gamla rollen lever kvar.  

Intimitet – Utifrån mina resultat finns det inget underlag för att tolka om och i så fall i vilken 

grad svårigheter med att hantera nära och intima relationer förekommer.  

Byta vänskapsnätverk – Vad som kan illustreras utifrån mina resultat, är att det har skett en 

omvärdering av det sociala nätverket. Generellt har tidigare nätverk inte upphört, däremot har 

aktiviteterna tillsammans med vännerna anpassats utifrån den nya rollen. Det förekommer 

även olikheter där omvärderingen också har inneburit att bryta upp med några av de vänner 

som ingick i tidigare sociala nätverk. Vänskapsbanden har upphört av olika orsaker, dels på 

eget initiativ med tidigare spelvänner och dels har tidigare vänner själva brutit på grund av 

individens nya identitet men också med hänvisning till spelberoendets konsekvenser. Det 

senare kan kopplas till upplevelsen av bristande tillit från omgivningen.   

Lögner som förekom från tiden de var spelberoende har satt spår hos omgivningen. 

Omgivningens grad av tillit kan tolkas nu vara värderad i förhållandet till det. Dock upplever 

intervjupersonerna att ärlighet är viktigt för att vinna tillbaka tilliten från sin omgivning. Hur 

intervjupersonerna förhåller sig till tidigare och nuvarande sociala nätverk kan också antas 

vara beroende på spelformerna. Ett urskiljande drag är att de som har spelat travspel och 

sportspel rör sig inom samma miljöer och umgängekrets. Motivet till det kan tolkas vara 

behovet av socialt gemenskap eller och spänningen som är förknippad med dessa spelformer. 

Relatera till gruppmedlemmar och andra före detta – Som det framgår från resultaten ovan 

har det sociala nätverket inte förändras i någon påtaglig bemärkelse. Det som är utmärkande 

är att rollen i relationerna kan ha omformeras. Istället för spel har det nu funnits andra 

gemensamma aktiviteter både i och utanför spelmiljöer. Mina resultat antyder inte några 

påtagliga svårigheter att förhålla sig till andra före detta spelberoende eller andra typer av 

beroende. En åtskillnad förekommer för den som valt att utvidga sitt sociala nätverk där 
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avståndstagande behövs i kontakten med nya människor som har någon typ av beroende. 

Skolan anges exempelvis som ett sådant sammanhang. Samtidigt som det upplevs positivt att 

dela erfarenheter så förekommer även en rädsla att falla in i dessa människors beteende. 

Gemensamma drag är medlemskapet i spelberoendeföreningen, vilket kan antas fylla flera 

funktioner i den spelfria tillvaron. I spelberoendeföreningen kan intervjupersonerna få den 

acceptans och det erkännande de behöver i sin nya roll samt få stöd att förbli spelfria. De 

ingår i en gemenskap med spelberoende och före detta spelberoende vilket kan bidra till nya 

perspektiv på spelberoende och spelfrihet. Medlemskapet i spelberoendeföreningen är ett sätt 

att förhålla sig till sin nya identitet men även ett sätt till påminnelse om tidigare roll och dess 

konsekvenser. På så sätt kan det antas att förhållningsättet till den gamla rollen är konstruktiv 

men behöver stärkas av omgivningens stöd som en förstärkande bekräftelse för den nya 

identiteten. Medlemskapet och engagemanget i spelberoendeföreningen, kan det vara en 

möjlighet till att bygga upp eller och stärka självkänslan och självbilden. Att använda sina 

erfarenheter som medel för att hjälpa andra spelberoende eller de spelberoende som befinner 

sig i en förändringsprocess blir ett sätt att skapa mening mellan den gamla och nya identiteten. 

På så sätt kan den gamla identiteten upplevas meningsfullt på ett nytt sätt.  

Rester av den gamla rollen – Spår av den gamla rollen kännetecknas överlag av en 

bearbetningsfas där det krävs ansträngning och reflektion till att hålla avstånd från spel. Detta 

på grund av rädslan för spelfrestelse och återfall. De svårigheter som kännetecknar 

intervjupersonernas spår av rester från gamla rollen är skadad tillit. Dem har inte 

omgivningens tillit i den grad dem hade önskat men samtidigt antyds det vara accepterat att 

det tar tid att bygga upp tilliten. Ett utmärkande drag är att de upplever omgivningens tillit 

som viktig. Bedömning är att tillititen inte är särskilt hög och att den möjligen aldrig kan 

återställas fullt ut.  De försöker reparera tilliten genom att vara öppna och ärliga. Som en 

ytterligare bekräftelse på öppenhet och ärlighet kan medlemskapet och engagemanget i 

spelberoendeföreningen tolkas som tecken på förtroende och motivation att hålla sig spelfria. 

Detta kan också tolkas var ett sätt att bekräfta identitetsförändringen för omgivningen. 

Anpassningsperioden särskiljer sig i intervjupersonernas berättelser i den bemärkelsen att 

tiden efter spelberoendet har hantertas på olika sätt. Den skillnad som framstår är att första 

perioden efter spelberoendet gav en känsla av tomhet och ångest. Därmed har den perioden 

ersatts av dataspel som inte innefattade penningspel till skillnad från andra där total 

avhållsamhet till spel rådde. Denna särskiljande drag kan vara kopplad till spelberoendet som 

kännetecknas av spänning och flykt där individen kan uppleva saknad av spänningskänslan 



 

53 
 

men också saknad av gemenskapen och tillflykten från vardagen. Anledningen till att ersätta 

första tiden med dataspel kan vara förknippad med spelformen som skedde på casino där 

intervjupersonen i sin tidigare roll har upplevt spänning, utmaning och har upplevt och eller 

förmedlat en bild av sig själv som i anpassningsfasen inte tycks överensstämma.  

Strategier för att hålla sig spelfria 

Förhållningsättet mellan den gamla och nya rollen kan antas vara en utmaning och kräver 

reflektion. För att kunna anpassa och införliva den nya rollen användes olika strategier. En av 

dessa strategier har varit omvärdering av det sociala nätverket och aktiviteterna i och utanför 

spelmiljöer. Överlag har relationerna till vännerna kännetecknats av att på nytt hitta 

gemensamma former och aktiviteter. Relationen till familjen kännetecknas mer av en 

uppbyggnad som syftar till tillit, närhet och ökad socialt umgänge. Utifrån mina resultat kan 

några strategier exemplifieras- en strategi är att berätta för omgivningen om sitt tidigare 

spelberoende som en förstärkande signal om rollförändringen men också som ett förstärkande 

krav på att hålla sig spelfria. En annan vanlig förekommande strategi är att stänga ut 

möjligheterna till lån från anhöriga och vänner. I syfte att bygga upp ekonomin och/eller 

hantera den, har det av vissa valts hjälp från god man och i andra fall har ekonomin överlåtits 

helt till partnern. Att välja att vistas i en spelmiljö för att realisera sina fritidsintressen på 

travbanan men att undvika att göra det på tävlingsdagar kan tolkas som ett strategisk 

undvikande av spel. Att använda erfarenheterna som före detta spelberoende i kontakt med 

nya människor som innehar någon form av beroende kan också tolkas vara en form av 

strategi. Detta då eftersom det krävs en balans mellan närhet och distans för att inte falla 

tillbaka i gamla beteenden och mönster. Utmärkande drag är total avhållsamhet från 

penningsspel för att hålla sig spelfri. Undvikande av spelmiljöer betonas också till en viss 

utsträckning. Oberoende av tidsperioden som spelfri kan det finnas en fruktan för återfall, 

särskilt med tanke på en ökad tillgänglighet till spel och spelreklam. Eftersom de är 

medlemmar i spelberoendeföreningen kan det tolkas som att det bland annat används som ett 

sätt att skaffa verktyg för att skydda sig mot den risken och att i så fall kunna förebygga 

återfall. Vilken eller vilka strategier som användes kan vara beroende av socialt sammanhang 

och utgångsläge. Intervjupersonernas strategier kännetecknas av ett strategiskt undvikande av 

spel. I en värld där det existerar alternativa livsstilsmöjligheter blir det viktigt med strategisk 

livsplanering åsyftar Giddens (2005)  
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Utifrån mina resultat belyses att spelreklam upplevs förekomma i hög grad och är något som 

intervjupersonerna försöker undvika i den mån det är möjligt. Hur intervjupersonerna 

påverkas av spelreklam skiljer sig mellan spelgrupper och speltyper. Utifrån tidigare 

forskning urskiljs spelreklamens påverkan mellan de tre spelkategorierna (Binde 2007). 

Utifrån mina resultat framträder inte dessa skillnader som tydliga.  Det kan dels bero på att det 

har förekomit olika spelformer hos mina intervjupersoner och dels att Bindes (2007) studie är 

mer inriktad på spelreklamens påverkan till ett spelberoende. Det som framgår av mina 

resultat är att påverkan av spelreklam yttrar sig mest hos gruppen spänningsspelare med inslag 

av flyktspelare och hos gruppen subkulturspelare. Även inom dessa grupper framkommer det 

dock betydliga individuella skillnader rörande huruvida de påverkas av spelreklam. Det 

verkar inte heller vara beroende av tiden de har varit spelfria, då tiden som spelfri skiljer sig 

betydligt mellan intervjupersonerna. En tolkning kan möjligen vara att hur vida de påverkas 

av spelreklam kan vara beroende av hur speltillgängligheten ser ut, hur deras sociala 

relationer är och vilket stödsystem de har. Därpå kan behovet av socialt umgänge i och 

utanför spelmiljöer skilja sig åt mellan grupperna och individerna.  

Nyorientering på andra arenor och nya valmöjligheter   

Mina resultat tyder på att intervjupersonerna har frigjort sig från sin tidigare roll som 

spelberoende. Deras tillvaro har förändras och till skillnad från tidigare ägnar de sin tid i 

högre utsträckning till sociala relationer i form av familj, vänner men knyter också kontakter 

med nya människor i olika sammanhang såsom skolan, spelberoendeföreningen och andra 

frivivilliga organisationer. Från att dölja sitt spelberoende och känslor har de nu tagit emot 

hjälp och stöd från sitt sociala nätverk och samhällets stödinsatser. För att skapa en ny roll 

som spelfri krävs det bland annat motivation och socialt stöd. Att få bekräftelse och 

uppmuntran från omgivningen verkar viktigt i strävan mot ett identitetsskapande som spelfri. 

De mest betydelsefulla personerna i detta samanhang belyses vara familj, vänner och/eller 

kollegor. Det belyses att stödet inte nödvändigtvis behöver vara kopplad till familjen. 

Intervjupersonerna har fått nya värderingar där andra aktiviteter får mer plats; umgänget med 

familjen, vännerna, hälsan. resorna, fritidsintressen, egen bostad och utbildning framgår som 

några konkreta exempel. En tolkning är att de har börjat se fördelarna och valmöjligheterna 

med den nya rollen och införlivat dessa fördelar i tillvaron. Som resultat av ny identitet 

förmår de klä sina känslor i ord, de beskriver sina känslor i positiva termer såsom att de 

generellt känner sig lugnare, gladare, ärligare och mer utåtriktad. Kombinationen av nya 

intressen/aktiviteter och personlighetsförändringar antas vara stärkande inslag för att bygga 
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upp en positiv självbild. I den spelfira tillvaron betonas vikten av socialt stöd och 

spelberoendeföreningens stödinsatser för upprätthållandet av spelfriheten.    

I Giddens (2005) beskrivning ses individen som medveten om sin livssituation och därmed 

genom aktivt handlande kan påverka sitt liv. Utifrån mina resultat framgår det att 

intervjupersonerna handlar kring sig själva utifrån deras bakgrund och erfarenheter och visar 

på reflektion kring deras roller, val och tillvaro. Det framgår att de har förändrats och 

utvecklat nya egenskaper. En tolkning kan också vara att intervjupersonerna är medvetna och 

reflekterande över vilka funktioner spelandet fyllde i deras liv. Den dubbla erfarenheten eller 

identiteten kan bidra till ökad förmåga att se saker ur olika perspektiv och förhålla sig till då-

och nutid samt till andra spel- eller före detta spelberoende. Det kan antas vara lättare att gå 

från en icke- önskevärd identitet som spelberoende till en accepterad och positivare identitet 

som spelfri.  

Tiden efter spelberoendet handlar mycket om konstruktionen av den nya identiteten. Det 

framgår att de har accepterat den rollen som de har lämnat och utifrån sitt förflutna och med 

hänsyn till framtiden gör de medvetna val för att bygga upp sin nya identitet. Detta gör de 

genom att handla och omvärdera sig själva och sin omvärld. De investerar sin tid till att 

prioritera sina primära behov såsom att ha en ordnad ekonomi och bostad. De tillägnar sin tid 

åt familjen och vännerna och försöker återuppbygga relationerna och även skapa nya 

kontakter. De försöker också förverkliga sig själva genom exempelvis utbildning, återuppta 

sina fritidsintressen eller utveckla andra intressen såsom resor, husarbete och andra 

fritidsaktiviteter som bidar till positiva och nya upplevelser. Överlag arbetar 

intervjupersonerna kontinuerligt för att försöka skapa ett så gott liv som möjligt. Den nya 

identiteten formas genom kontakter och aktiviteter med människor och i sociala miljöer som 

inte är kopplad till spel. Enligt Giddens (2005) arbetar individen ständigt med att skapa och 

revidera berättelsen om sig själv. En tolkning är att intervjupersonerna skapar och återskapar 

sin självidentitet på en mängd platser, i olika kontexter och med olika människor. De 

identifierar sig också med delar av sin historia. En tolkning av det kan vara att människor har 

ett behov att se ett sammanhang bakåt i tiden. Genom att de inte har tagit helt avstånd från 

sociala miljöer och människor med koppling till spelvärlden så kan det bidra till ökad 

förståelse och perspektiv mellan den gamla och nya rollen och därpå också möjlighet att 

förmedla olika bilder av sig själv. Genom att tolka och formulera sin egen berättelse 

tillsammans med andra kan nya sociala mönster skapas. Sociala mönster kan också förändras 

genom relationer till människor som inte har koppling till spel, vilket är fallet för flera av 
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intervjupersonerna. De förändrar och skapar sin identitet genom förmågan att reflektera och 

kritiskt granska sig själva t ex genom att jämföra sin gamla och nya roll. Från att dölja sina 

tankar och känslor har det nu övergått till ett beteende som präglas av mer öppenhet, ärlighet 

och en ökad livskvalité. De mår bättre och vän och familjerelationer har stärks. Detta har 

positiva effekter för deras självbild och som ett resultat av det reflexiva projektet har nya 

vanor, förutsättningar och målsättningar skapats. De strävar efter mål såsom att ha god hälsa, 

hitta arbete, slutföra en utbildning, bygga upp ekonomin etc. Deras strävan kan beskrivas som 

det Giddens (2005) kallar för livsprojekt som handlar om att återvinna omgivningens 

förtroende, förbättra relationer och sätta grund för ett nytt liv. Deras målsättningar är ett sätt 

att ha kontroll över sitt liv. 

Deras förhoppningar och bild av framtiden yttrar sig mestadels i positiva termer. Resultaten 

av sociala processer har haft en avgörande roll i förändringsprocessen och har en betydande 

roll i nuvarande roll. Som ett resultat av olika och nya omständigheter leder det till nya 

handlingsmöjligheter där nya rutiner och mönster bildas. Detta sker i en social process där 

individen genom reflektion ser sig själv och omvärlden på ett nytt sätt. Detta reflekteras i sin 

tur till omvärlden och därefter kan nya strukturer skapas inom och runt individen. Det är 

enligt Giddens (2005)  genom handling aktören skapar sig själv och den sociala verkligheten 

blir till, vilket tycks kräva aktiva och reflekterande individer. Identitetsskapande är för mina 

intervjupersoner en pågående process.   

Giddens (2005) teori kan bidra med en förståelse för varför individer spelar men också med 

en förståelse för hur nya mönster kan skapas efter ett spelberoende. Jag anser att styrkan i 

Giddens (2005) beskrivning har bidragit till bättre förståelse om identitetsskapande. Det har 

varit till hjälp att förstå och analysera intervjupersonernas handlingsutrymme, deras försök att 

via aktivt handlande styra sitt liv i önskad riktning. Detta utifrån deras livssituation, egna val 

men också att dessa val begränsas av villkor som uppstår i samspelet med omgivningen, 

samhällets normer och deras sociala situation. Dessa kan i sin tur påverka handlingsutrymmet 

i deras sociala verklighet i den spelfria världen. Detta kan tolkas förutsätta att det kan krävas 

av individen att ha förståelse för eget ansvar men också för sin egen begränsning. Jag anser 

dock att styrkan i Giddens (2005) teori är individens aktiva strävan att reflektera, handla och 

skapa sin verklighet inom och utanför de givna ramar som finns.  
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Slutsatser  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka sociala processer och faktorer som kan vara 

betydelsefulla för att komma ur ett spelberoende samt hur individerna själva upplever 

förändringen från spelberoende till ett liv som spelfria. Sålunda avser jag att skapa en ökad 

förståelse av rollutträde och hur det kan tänkas påverka en persons identitet. Valet av 

teoretiska ansatser har varit lämpade i studien. Ebaughs (1988)exitmodell och Giddens(2005) 

tar båda upp teorier som jag har kunnat relatera till intervjupersonernas berättelser om vägen 

ur spelberoendet samt vägen till en ny roll. Genom analysen har jag belyst 

intervjupersonernas berättelse om tiden som spelberoende, vägen ur spelberoende och vägen 

till konstruktionen av en ny identitet som spelfri. 

Utmärkande för individerna i min studie är att spelandet inte upplevdes vara ett beroende 

under lång tid eller tills det utvecklades till ett kraftigt beroende. Ökad ifrågasättande om 

rollens engagemang och ökad medvetenhet och insikt om spelberoendet förstärktes av 

omgivningens reaktioner. Vägen ur spelberoendet handlade mycket om att erkänna sitt 

spelberoende för sig själv och sin närmaste omgivning. Vägen ur spelberoendet har varit en 

process med olika faser och olika händelser som följd där processen för vissa har varit stegvis 

med återfall under resans gång.  Utifrån mina resultat framstår förändringsprocessen bestå av 

parallella vändpunktsprocesser där olika och flera betydelsefulla händelser ger upphov till 

rollutträdet. Vändpunkterna kännetecknas av vardagliga avgörande händelser i den 

bemärkelsen att de har utgjort kulmen på ett förlopp och drivit individerna till att förändra den 

situationen dem befann sig i. Ett uppbrott från dessa situationer har upplevts varit nödvändigt.  

När individen är mogen att ta steget mot spelfriheten är det av ytterst vikt att hjälp och 

stödinsatser finns att tillgå. Kombinationen av spelberoendeförenings stödinsatser och socialt 

stöd är viktiga. Dessa i kombination med den egna insikten, motivation och 

handlingsutrymmet framstår som betydelsefulla sociala processer för att komma ur 

spelberoendet och förbli spelfira. Socialt stöd från närstående har varit relativt avgörande 

under förändringsprocessen och därefter. Socialt stöd kännetecknas av emotionellt stöd, 

bekräftelse och praktiskt stöd vid specifika situationer. Spelberoendeföreningens stödinsatser 

kännetecknas bland annat som verktyg till en ny förhållningsätt till spel. Stödinsatserna 

fungerar också som hjälp till hanteringen av olika känslor som kan uppstå under och efter 

spelberoendet samt att hålla uppe motivationen att förbli spelfria. Uppsatsen belyser vikten av 

socialt stöd som inte nödvändigtvis behöver vara knutet till familjen. Uppsatsen belyser också 
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vikten av omgivningens kännedom om de stödinsatser som spelberoendeföreningen erbjuder 

då flera av mina intervjupersoner har blivit rekommenderat att söka sig till 

spelberoendeföreningen av andra. 

Faktorer som varit betydelsefulla för vägen ur spelberoendet är ekonomiska faktorer i olika 

former samt hälsomässiga faktorer. För vissa har ekonomin utgjort en bidragande orsak till att 

påbörja förändringsprocessen medan det för andra har varit relativt avgörande för 

förändringsprocessen.  

Vikten av att kunna ifrågasätta och kritiskt granska sin situation och se alternativ och 

valmöjligheter har varit betydelsefullt i förändringsprocessen. Hur individerna förhåller sig till 

sin nya roll är beroende av deras motivation, styrka och eget handlande utifrån deras 

förutsättningar. Detta i kombination med socialt stöd och spelberoendeföreningens 

stödinsatser. Införlivandet av den nya rollen yttras i positiva termer. Svårigheter i nuvarande 

roll upplevs vara uppbyggnaden av den tillit som tog skada under livet som spelberoende. En 

slutsats är att individerna också reflekterar över vilka funktioner spelandet har fyllt i deras liv. 

Att bygga upp handlar också om att skapa strategier såsom omvärdering av det sociala 

nätverket, aktiviteter och miljöer. För att förbli spelfri krävs total avhållsamhet från 

penningspel och en ny förhållningsätt till spel och spelmiljöer. Men eftersom tillvaron har 

ersatts och utvecklat sig mot andra aktiviteter, behov, målsättningar och intressen så kan valet 

av strategier variera utifrån behov och förutsättningar. Deras nya identitet formas genom 

kontakter och aktiviteter med människor och i sociala miljöer som inte är kopplade till spel 

men skapas också på en mängd andra platser, i olika kontexter och med olika människor. De 

handlar kring sig själva utifrån deras bakgrund och erfarenheter och visar på reflektion kring 

sina roller, val och tillvaro, vilket skapar sammanhang och mening. De arbetar mot nya 

målsätningar i syfte att skapa ett bättre liv. Skapandet av identitetskonstruktionen framstår 

vara en pågående process. Egen bostad, utbildning, arbete, meningsfulla och stödjande 

relationer, sysselsättningar och ekonomisk trygghet framstår vara viktiga för att skapa nya 

rutiner, mönster och strukturer.  

Uppsatsen belyser att omgivnings tillit upplevs viktigt. Ett sätt att återfå eller bygga upp 

omgivningens tillit är genom att vara öppen och ärlig. Detta genom att upprätthålla den nya 

rollen- exempelvis genom medlemskap och engagemang i spelberoendeföreningen men också 

genom att skapa nya mönster, rutiner, intressen och målsättningar. Min uppsats belyser att 

socialt stöd och andra insatser är viktiga för att komma ur ett spelberoende och för att förbli 
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spelfri. Trots att det kan finnas starka anledningar att komma ur spelberoendet är vägen dit 

inte helt enkelt. Det är en process från tvivel, osäkerhet, ifrågasättande, övervägande med 

återfall på vägen för vissa en lång process tills det definitiva beslutet tas att träda ur rollen. 

Därefter påbörjas processen med att bygga den nya identiteten som spelfri. Den spelfria 

tillvaron kännetecknas bland annat av behovet att få fortsatt stöd, acceptans och bekräftelse av 

för individen betydelsefulla personer.  

Även om det har funnits olikheter i hur individernas situation har sett ut som i sin tur påverkat 

förändringsprocessen olika faser är det gemensamma att alla har haft målsättningen att 

komma ur spelberoendet och har målsättning att förbli spelfria.   

Förslag till vidare forskning 

Spelberoendet är ett relativt outforskat ämne, vissa förklaringar till det ges att den ofta hamnar 

i skuggan av andra typer av beroende men också att spel är tillgängligt för alla, är legalt och 

inte alltid anses vara ovanligt eller avvikande och svårare att upptäcka än andra typer av 

beroenden. Jag tolkar det som att det finns en social acceptans till spel. Att man satsar sina 

pengar på spel ses inte som något avvikande beteende i sig, men om man hamnar i den 

situationen att man inte längre kan kontrollera sitt spelande kan man av andra betraktas som 

en avvikande person. Även individen som är fast i sitt spel kan känna sig som en avvikare och 

ensam i sin situation. De döljer sitt beroende vilket också leder till att de ljuger för 

omgivningen och har känslor av skam och skuld. Som mitt empiriska material visar får 

spelandet ekonomiska, hälsomässiga och sociala konsekvenser. Det jag har reflekterat över är 

hur allt detta kan påverka den spelberoendes självbild och förtroende. Intervjupersonerna i 

min studie strävar efter att förbli spelfria genom att göra medvetna val samt skapat strategier 

som hjälper dem att förbli spelfria. De har nu fått en förändrad bild av sig själva och börjat 

bygga sin identitet och självbild kring andra förhållanden och aktiviteter och upplever sig ha 

andra valmöjligheter jämfört med livet som spelberoende.  En av strategierna för att hålla sig 

spelfri är deltagandet i spelberoendeföreningen.  

Jag anser att ett slående resultat har varit vilken betydelse spelberoendeföreningen har haft 

och har i deras liv. Alla intervjupersonerna i denna studie har haft ett socialt stöd i deras 

strävan mot spelfrihet, vilket har varit betydelsefullt för genomförandet av deras 

rollförändring. Gemensamt för alla intervjupersonerna är spelberoendeföreningens stöd som 

beskrivs som ett betydelsefullt inslag i deras strävan att komma ur spelberoende och hålla sig 

spelfria. Vägen mot spelfrihet är en process som också möter svårigheter eftersom 
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tillgängligheten till spel finns i varierande miljöer och återfall inte är helt ovanligt under 

resans gång. Jag finner det intressant att samtliga vände sig till spelberoendeföreningen, kan 

det bero på att den fanns i deras hemstad? Hur skulle vägen ur spelberoendet se ut utan 

föreningen? Det hade varit intressant att undersöka mer ingående hur 

spelberoendeföreningens stödinsatser hjälper individen att ta sig ur ett spelberoende och 

fortsätta hålla sig spelfri. I en sådan studie hade det också varit intressant att ställa frågor 

såsom vilken social funktion den fyller? På vilket sätt det kan fylla behoven av social 

samhörighet och identitetsskapande? Vilken betydelse har medlemskapet och engagemanget i 

spelberoendeföreningen för deras självbild och på vilket sätt det kan främja deras mål att hålla 

sig spelfria?   

Spel medför skador av olika slag för individen och deras omgivning. På en samhällelig nivå 

kan socialt stöd och spelberoendeföreningen innebära att spelberoende kan 

förebyggas/åtgärdas i tidigare stadium. Anhöriga kan också behöva hjälp och stöd för att i sin 

tur kunna hantera och fungera som ett stöd för sina anhöriga i vägen mot spelfriheten och dess 

upprätthållande. Uppsatsen har också belyst vikten av omgivningens kännedom om de 

stödinsatser som spelberoendeföreningen erbjuder då flera av mina intervjupersoner har blivit 

rekommenderat av andra att söka sig till spelberoendeföreningen. Det skulle därmed vara 

intressant att undersöka spelberoendeföreningens funktion och stöd även för anhöriga.   

Ett annat forskningsområde inom spelberoendet värt att undersöka skulle vara kunna vara 

vilka andra stödinsatser samhället erbjuder individer med ett spelberoende. I en sådan 

undersökning hade det varit lämpligt att vända sig till exempelvis öppenvården som varit i 

kontakt eller arbetar med spelberoende. Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur 

individer med ett spelberoende upplever att de fått/får adekvat hjälp av olika institutioner för 

att komma ur sitt spelberoende. Intressanta frågor att ta upp hade också varit vilka 

samhälleliga föreställningar det finns om spelberoende och i så fall vilka konsekvenser det 

kan medföra för hur individer med ett spelberoende betraktas och hur de ser på sig själva. 

Tidigare forskning påvisar att spelberoende inte bara kan ses som ett individuellt problem 

utan också som ett samhälleligt socialt problem. Det finns underlag och behov för att forska 

vidare för att öka kunskapen om behandlingsmetoder, åtgärder, självhjälpsgrupper och andra 

frivilliga insatsers betydelse för att förebygga spelproblem men även för att öka kunskapen 

kring hur man tar sig ur ett spelberoende. En av rapporterna visade att det är få med 

spelproblem som söker hjälp. Vad kan det bero på?  
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Folkhälsoinstitut (www.fhi.sehttp://www.fhi.se/Sok/?quicksearchquery=spelberoende, 2013) 

GA- Gamblers Anonymous- Anonyma Spelberoende (http://ga-sverige.sehttp://ga-

sverige.se/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28, 2013)  

Kunskapsföretaget: Spelinstitutet (www.spelinstitutet.sehttp://www.spelinstitutet.se/om-spelinstitutet, 2013) 

Myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. 

(www.lotteriinspektionen.se, 2013)  

Nationalencyklopedin (http://www.ne.se, 2013) 

Spel och spelberoende (www.stodlinjen.sehttp://www.stodlinjen.se/om_stodlinjen.htm, 2013) 
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BILAGA 1 – Definition av spel, penningsspel, beroende och spelberoende 

Spel 

Ordet spel är en benämning på tidsfördriv, vanligen i tävlingsform, utövade efter vissa regler. 

I denna uppsats fokuserar jag på penningspel- ett samlingsnamn för alla spelformer som 

innebär en satsning av pengar. Spelbranschen kan delas in i flera huvudgrupper. Dem mest 

framstående är lotterier, kasinon och mekaniska spel, spel på prestationer utförda av 

människor eller djur samt kortspel. (Nationalencyklopedin 2013) 

Penningspel   

Spelforskaren Nilsson (2002) tar upp kännetecken för penningspel av följande fem kriterier.  

 Minst två aktörer är involverade i aktiviteten.  

 Man satsar pengar eller något annat föremål som man enats om vara värt någonting, på 

händelse som ska äga rum  

 Utgången av händelsen är oviss och styrs av slumpen  

 Den satsning man gjort är oåterkallelig dvs. om man inte vinner så förlorar man sin insats  

 Allt deltagande är frivilligt  

Beroende 

Beroende kan enligt nationalencyklopedin (2013) vara fysiskt, psykiskt eller socialt och 

kännetecknas av att en individ trots att hon skadas fortsätter sitt beroende då avsikten är att 

förändra ett psykiskt tillstånd. Begreppet beroende kopplas ursprungligen med droger, 

alkohol, nikotin och läkemedel. På senare år har beroende begreppet kommit att omfatta även 

andra former av beteende, typexempel är spelberoende, som främst avser spel om pengar. 

(Nationalencyklopedin 2013)  

Spelberoende 

Det finns idag flera olika sätt att beskriva spelberoende. Men man kan kort säga att ”om 

spelandet påverkar familjen, ekonomin eller arbetet är det frågan om ett beroende eller 

åtminstone ett negativt beteende. Enligt Nilsson (2002) finns det inte en enighet om vad 

spelberoende för att kunna förstå dess problematik och dess omfattning. Nedan redovisas det 

kriterier som DSM-IV((Diagnostic and statistical manual of mental disorders IV 1994) har 

tagit fram för att särskilja de som är spelberoende och de som har spelproblem.  

 Tänker ständigt på spel och skaffa pengar för att kunna fortsätta att spela. 

 Spelar för allt större summor för att få den önskade spänningseffekten  

 Misslyckas upprepade gånger med att kontrollera, begränsa eller sluta upp med spelande 

 Rastlös och irriterad i försöket att begränsa eller att sluta upp med spelandet. 

 Spelar för att slippa tänka på andra problem som ekonomi, skuld, ångest och depression etc.  

 Försöker att vinna tillbaka tidigare förluster. 

 Ljuger för anhöriga och andra för att dölja vidden av sitt spelande.  
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 Begår brott för att finansiera spelandet(förfalskning, bedrägeri, stöld, förskingring etc) 

 Har riskerat eller förlorat en personlig relation, utbildnings eller karriärmöjlighet på grund av 

spelandet. 

 Förlitar sig på att andra ska ordna upp ens personliga problem så som finansiell krissituation.  

Minst fem kriterier ska vara uppfyllda under minst ett år för att bli klassad som en 

spelberoende medan de med spelproblem endast har tre eller fyra av kriterierna. Vidare säger 

Nilsson att spelberoende kan vara svårt att upptäcka då det inte syns på utsidan och att den 

spelberoende anstränger sig för att undvika misstankar och försöker dölja sina problem för 

omgivningen samt har svårt att erkänna beroendet även för sig själv. Eftersom spelberoende 

är svårt att upptäcka så kan det fortskrida i allvarlig bemärkelse innan problemen börjar 

märkas av omgivningen. Nilsson säger att sex grundläggande kriterier ska uppfyllas för att ett 

beteende ska räknas som beroende. Dessa kriterier är: 

 Upptagenhet 

 Sinnesförändringar 

 Toleransökning 

 Abstinenssymptom 

 Konflikter, både externa och interna 

 Återfall 

Enligt Folkhälsoinstitutet, innebär spelberoende att inte kunna kontrollera sitt spelande och att 

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

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

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

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

(Nilsson 2002) 

BILAGA 2 - Litteraturstudie  

Vi har gjort en litteraturstudie om tidigare forskning. Förkunskaper inom ämnet gjorde det 

lättare för oss att formulera intervjufrågorna. Vi började med att söka information om vårt 

ämnesområde med sökorden ”spelberoende”, ”rollutträdde”, ”identitet”, ”identitetsskapande”, 

”självidentitet”, ”vändpunkter” samt dess engelska motsvarigheter ” gambling addiction”, 

”exit process/the process of role exit”, ”identity”, “identity construction”, “self-identity 

”turning point.” Vi har sökt i olika databaser på Linneuniversitetets bibliotekskatalog. 

Databaser: Jstor, Elin(heter nummera LibHab), Libris(nationell bibliotekskatalog), Social 

Services Abstracts samt Sociological Abstracts. Vidare har vi sökt med samma sökord på 

Google via sökmotorn Google har vi hittat länkar till Statens folkhälsoinstitut (www.fhi.se, 

2008) samt olika hemsidor som behandlar spel och spelberoende. Stor del av den forskning 

som behandlar ämnet spelberoende har vi hittat i form av rapporter-undersökningar som har 

gjorts via Statens folkhälsoinstitut.  
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BILAGA 3 - Informationsbrev 2008-12-03 

Hej! 

Vi heter Agneta och Mimoza, vi är två studenter som läser en kandidatkurs i sociologi på 

Växjö universitet. Vi ska nu skriva vår C-uppsats som kommer att handla om spelberoende, 

om hur individerna har tagit sig ur sitt spelberoende.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka och skapa en förståelse för processen om hur det kan gå 

till och upplevas att komma ur ett spelberoende.  

För att kunna genomföra vår studie behöver vi Din hjälp, Dina erfarenheter och Dina 

upplevelser. Vi söker Dig som numera är spelfri, vi är intresserade av att höra Din berättelse 

om vägen in i spelberoendet, vägen ut samt tiden efter spelberoendet.  

Vi kommer att genomföra studien med hjälp av intervjuer som kommer att spelas in på band 

och vi båda kommer att medverka under intervjuerna, förutsatt att detta är OK för Dig? 

Intervjufrågorna kommer att röra sig kring ovan nämnda teman.   

Din deltagande är helt frivilligt och Du har rätt att avbryta Din medverkan om Du så önskar 

när Du vill. Om Du skulle välja att avbryta Din medverkan kommer inget av Ditt material att 

användas i uppsatsen.  Du kan också själv välja vilka frågorna Du vill svara på och i vilken 

omfattning. Inspelningarna av intervjuerna kommer inte att sparas efter att uppsatsen är färdig 

samt att ingen annan förutom vi och eventuellt vår handledare kommer att ha tillgång till 

inspelningarna under arbetets gång. Materialet av intervjuerna kommer endast att användas 

för uppsatsens syfte.  

Som deltagare kommer Din identitet att skyddas då Ditt namn och personliga uppgifter eller 

annan information av känslig art, inte kommer att användas i uppsatsen utan Ditt samtycke. 

Om Du så önskar kommer ett exemplar av den färdiga uppsatsen att skickas till Dig.   

Vi hoppas att Du är intresserad att ställa upp på intervju, vi vore tacksamma för Din hjälp.  

Om Du är intresserad att medverka eller har några funderingar och frågor kring det och vår 

studie, är Du välkommen att kontakta oss eller lämna kontaktuppgifterna så kan vi kontakta 

Dig.  

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Agneta och Mimoza 

                                                       

 

 

Våra kontaktuppgifter är:  

Agneta Klintgren, tfn: XXX, e-mail: XXX  

Mimoza Nuhiu, tfn: XXX, e-mail: XXX  
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BILAGA 3a) - Intervjuguide 

Bakgrund 

 Ålder 

 Familj 

 Yrke/utbildning 

 Hur länge har du spelat? 

 Vad var det som du huvudsakligen spelade på?  

 Hur länge har du varit spelfri?  

Vägen in och livet som spelberoende  

 När och hur började spelandet? 

 När och hur märkte du att spelandet hade gått överstyr? Vad hände? (spelets funktion, 

betydelse, beteende, vilka konsekvenser, ex relationer, ekonomi, arbete, reaktioner från 

omgivningen etc.?) 

Vägen ut ur spelberoendet!  

 Hur kom du till insikt med att du hade ett spelberoende? 

 Vad blev första steget för dig mot att bli spelfri, hur såg det ut? Hur togs initiativet? 

 Hur såg din livssituation ut då?  

 Hur kom det sig att du valde att dra dig ur spelberoendet?  

 Fanns det några speciella händelser/faktorer som fick dig att sluta spela? 

 Finns det något som du kan se som en speciell vändpunkt?  

 Hur länge pågick processen? 

 Hur sökte du efter alternativ? (sluta helt, spela 1 gång/v, satsa mindre summor) 

 Hur upplevde du att andra reagerade på ditt spelproblem?  

 Vände du dig någonstans för att få hjälp? Om ja, Var, hur?  

 Hur har familj och nätverk bidragit? (stöd av familj, vänner, föreningen, annat, på vilket sätt 

har det varit till hjälp etc.?) 

Tiden efter spelberoendet 

 Hur upplevde du tiden direkt efter uppbrottet?  

 Upplevde du några hinder/svårigheter med att lämna rollen om spelberoende? (återfall etc.?) 

 Hur såg du på dig själv vid den här tiden?  

 Hur ser du på dig själv som spelfri? 
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 Hur har uppbrottet påverkat dig och din omgivning?  

 Hur upplever du att omgivningen ser på dig idag?  

 Hur bli du bemött av människor som vet om ditt fd spelberoende?  

 Upplever du några hinder/svårigheter som spelfri?  

 Vad har gjort att det gått bra? 

 Påverkar din gamla roll som spelberoende ditt liv nu? 

 Hur förhåller du dig till din nya roll som spelfri?  

 Har den nya rollen påverkat/förändrat ditt liv? 

 Hur ser din nuvarande situation ut? (familj, arbete, etc.?) 

 Hur ser du på spel idag? (tillgänglighet, reklam etc.?)  

 Vad motiverar dig och vad gör du för att fortsätta hålla dig spelfri?  

 Hur ser du på framtiden?  

 

BILAGA 4- Information och nyheter inom området spelproblematik/beroende 

Behandlingshem för spelberoende  

Det finns få behandlingsresurser för människor som fått problem med att de spelar för 

mycket. Enligt Folkhälsoinstitutets undersökning uppger 16 behandlingsenheter att de på ett 

eller annat sätt har behandlat eller är villiga att behandla personer med spelproblematik. . 

Endast ett behandlingshem är helt specialiserat på behandling av spelberoende och ytterligare 

ett har detta som sin huvudsakliga inriktning. Vården har bekostats av socialtjänsten, 

landstinget, kriminalvården eller den hjälpbehövandes arbetsgivare. Det är stor skillnad på 

olika kommuners beredvillighet att bistå med vård för spelproblem. De flesta behandlingshem 

använder 12-stegsmodellen, som också tillämpas för alkohol- och narkotikaberoende. Det 

finns begränsad kunskap om resultatet av vården. En slutsats av undersökningen är att 

kunskapen om lämpliga metoder måste öka och att andra alternativ än institutionsvård också 

måste utvecklas.  (http://www.fhi.se/PageFiles/3442/spel.pdf , 2013) 

Behandlingsutveckling  

Statens folkhälsoinstitut hade mellan 2003 och 2011 i uppdrag att ge stöd till 

behandlingsutveckling med bland annat öppenvårdsverksamhet för spelberoende och deras 

anhöriga. Från och med 2012 är det Socialstyrelsen som har ansvar för vård av spelberoende. 

Ett skäl som anges för överflyttningen av ansvaret till Socialstyrelsen är att diagnosen 

spelmani sannolikt kommer att placeras i samma kategori som missbruk och beroende av 

alkohol och narkotika. Spelberoende är inte reglerat i socialtjänstlagen. Regeringen uppdrar åt 

Socialstyrelsen att inkomma med ett förslag om hur Socialstyrelsen kan bidra till att utveckla 

vård- och behandlingsinsatser för spelberoende genom att ge stöd och vägledning vid 

prioriteringar av vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg 

bör satsa resurser på. Socialstyrelsen ska lämna förslag till organisatoriska lösningar och i 

sam-råd med Statens folkhälsoinstitut redovisa hur insatserna kan finansieras. Socialstyrelsen 
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ska även lämna förslag på hur nuvarande verksamhetsstöd för vård av spelberoende som utges 

till Malmö stad, Göteborgs stad och landstinget i Stockholm skulle kunna fasas ut. Uppdraget 

ska rapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 

2013  (http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-

spel/Spel/Uppdrag/Behandlingsutveckling/, 2013) 

När det gäller spelberoendebehandling saknas i dag ett tydligt nationellt och lokalt ansvar för 

att personer med spelberoende erhåller erforderlig behandling. I dag finansieras 

behandlingsutveckling för spelberoende huvudsakligen via statsbudgeten. Ansvarig 

myndighet är Statens folkhälsoinstitut. 

(http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/52/98/3052b26a.pdf , 2013) 

Medel till insatser för att förebygga spelproblem 2013 

Under förutsättning att Statens folkhälsoinstitut får regeringens uppdrag att för 2013 fördela 

medel till insatser för att förebygga spelberoende gäller följande: 

Syfte 

De medel som delas ut ska bidra dels till verksamhet för idéburna organisationer som arbetar 

med spelprevention och dels till ökad kunskap om fungerande metoder för att förebygga 

spelberoende. 

Medel kan sökas av 

 idéburna organisationer 

 kommuner 

 landsting/regioner 

 länsstyrelser 

 universitet, högskolor och FoU enheter 

Medel kan inte fördelas till projekt som drivs av privatpersoner eller företag/bolag.  

(http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-

spel/Spel/Uppdrag/Medel-till-forebyggande-insatser/ , 2013) 

Statens folkhälsoinstitut 2013 

Statens folkhälsoinstitut har i uppdrag att följa utvecklingen av spelproblem/beroende och 

verka för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.  

Uppdraget är att: 

 utveckla och sprida kunskap om spelproblem i Sverige 

 utveckla förebyggande insatser mot spelproblem och dess sociala konsekvenser 

 samverka med socialstyrelsen för nationell koordinering av behandling 

 göra riktade utbildningsinsatser till yrkesverksamma 

 ge stöd till självhjälpsgrupper, anhöriga samt föreningar för spelberoende. 
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Aktuell verksamhet 

 Bedriver befolkningsstudien Swelogs, Swedish longitudinal gambling study, om spel, 

spelproblem och hälsa 

 Finansierar annan forskning 

 Finansierar stödlinjen för spelare och deras anhöriga   

 Fördelar medel till föreningar årligen, så som Spelberoendes riksförbund 

 Fördelar projektmedel till förebyggande verksamhet och genomför årliga 

nätverksseminarium 

 Har utvecklat en kunskapswebb för spelproblem 

 Producerar kunskapsöversikter och rapporter 

 Samverkar med andra myndigheter och aktörer. 

(http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Spel/Uppdrag/, 

2013) 

Spelberoendes riksförbund är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av 

föreningar för spelberoende och anhöriga. Idag finns föreningar i cirka tio städer. Det finns 

även lokala kamratföreningar som inte är organiserade i riksförbundet. Statens 

folkhälsoinstitut ger ekonomiskt stöd till kamratgrupper och föreningar som arbetar med 

spelproblem. Bidrag kan även ges till föreningar eller projekt som inte direkt arbetar med 

kamratstöd. (www.fhi.se 2013, 2013) 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) 

En rapport släpptes ut i mars 2013- "Forskning i korthet: Spelberoende" Rapporten- ger insikt 

i forskningen om spelproblem, hur forskningen kan stödja en hållbar spelpolitik och vilka 

kunskapsluckor som finns.  

Författare: Per Binde, Jessika Svensson och Anders Tengström 

(http://www.fas.se/pagefiles/5921/Forskning%20i%20korthet%20Spelberoende.pdf, 2013) 

 


