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Syftet med studien har varit att analysera spelberoende personers process genom en kris 

och dess lärande. Studien har gjorts genom kvalitativa livsberättelseintervjuer, tematisk 
analys och Mezirows tio faser vilka utgår från fas ett: ett desorienterat dilemma. I studien 
undersöktes hur en spelare tar sig igenom en allvarlig kris och vad individen lär sig under 
en kris. De tio faserna har sökts i materialet och sedan knutits till sju teman: Kris, Lögner, 
Avslöjandet, Ta tag i problemen, Socialt stöd och relationer, Lärdomar och utveckling 
samt Efter krisen. Analysen och resultatet har visat att nästan alla Mezirows faser finns i 
processen hos de spelberoende. Det betyder att resultatet till stora delar bekräftar teorin 
och analysmetoden. De intervjuade har genomgått faserna 1-9 förutom hos en person 
där fas fyra inte kan bekräftas. Om fullständig transformation har uppnåtts kan studien 
inte med säkerhet fastställa. Det finns skäl att tro att deltagarna har närmat sig detta i 
olika grad. Det sociala stödet och vikten av relationer är något som tydligt framkommer i 
resultatet. Ambitionen har varit att studien kan komma att vara till gagn i diskussion eller 
utformning av framtida behandling för spelberoende.  
 
_________________________________________________________________________ 
Nyckelord: spel, spelberoende, spelberoendebehandling, transformativt lärande, kris, 
livsberättelser  
 
  



 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning .......................................................................................................................... 5 

1.1 Problembeskrivning…………………………………………………………………………………………..…………….5 

       1.2 Bakgrund…………………………………………………………………………………………………………………….……5                                                         

                 1.2.1 Kort historik om spel i Sverige…………………………………………………………………………………….5                

                 1.2.2 Aktuell situation i Sverige……………………………………………………………………………………………6 
 

               1.3 Vad gör samhället?..............................................................................................................6  
 

               1.4 Kris och risker………………………………………………………………………………………………………………….7 
 

       2.   Syfte och frågeställning………………………………………………………………………………………………………8 
 

 

       3.   Tidigare forskning……………………………………………………………………..……………………………………….9 
 

 

               3.1 Spelforskning…………………………………………………………………………………………………………………..9 
 

               3.2 Forskning om transformativt lärande………………………………………………………………………………9 
 

       4.    Teori…………………………………………………………………………………………………………….………………….11 
 

               4.1 Grunden i transformativt lärande – längtan efter att förstå………………………………….……….11 
 

               4.2 De tio faserna ……………………………………………………………………………………………….………………12 
 

       5.   Metod……………………………………………………………………………………………………………….………….….14 
 

               5.1 Urval och datainsamling………………………………………………………………………………….…………….14 
 

               5.2 Analysmetod………………………………………………………………………………………………….……………..15 
 

                 5.2.1 Teman………………………………………………………………………………………………………………………15 
 

               5.3 Forskningsetiska ställningstaganden……………………………………………………………………………..16 
 

       6. Resultat och analys…………………………………………………………………………………………………………….17 
 

               6.1 Tema Kris………………………………………………………………………………………………………………………17 

               6.1.2 Analys………………………………………………………………………………………………………………………..18 
 

               6.2 Tema lögner………………………………………………………………………………………………………………….18 

                 6.2.1 Analys………………………………………………………………………………………………………………………20 
 

               6.3 Tema avslöjandet………………………………….………………………………………………………………………20 

                 6.3.1 Analys………………………………………………….…………………………………………………………………..22 
 

               6.4 Tema ta tag i problemet……………………………….………………………………………………………………22 

                 6.4.1 Ekonomi…………………………………………………….…………………………………………………………….22 

                 6.4.2 Att söka stöd och behandling…………….…………………………………………………………………….23 

                 6.4.3 Analys………………………………………………….……………………….………………………………………….24 
 

               6.5 Tema socialt stöd och relationer……………….…………………….……………………………………………24 

                 6.5.1 Analys……………………………………………….……………………….…………………………………………….26 
 

               6.6 Tema lärdomar och utveckling………………….…………………….………………………………..………….27 

                 6.6.1 Lärdomar……………………………………………….…………………….………………………………..…….….27 

                 6.6.2 Utveckling………………………………………………………………….…………………….………………………27 

                 6.6.3 Analys…………………………………………………………………….………………………….…………………….28 
 

               6.7 Tema efter krisen……………………………………………………….………………………………………….……..29 

                 6.7.1 Analys………………………………………………………….………………………………………………….……….31 
 



 
 

       7. Diskussion……………………………………………………………………………………..……………………………….…33 
 

              7.1 Resultatdiskussion…………………………………..……… ……..…………….……………………………………..33 
 

              7.2 Metoddiskussion…………………………………….…………………..…….……………………………...………….34 
. 

              7.3 Förslag till fortsatt forskning…………………………………………………….……………………………………34 

 

 

 

 



5 
 

1. Inledning 
 
1.1 Problembeskrivning 
 
Att vara i kris är en utmanande fas i en människas liv. Att dessutom vara i en kris som är 
uppkommen på grund av ens eget beteende och som har orsakat omfattande problem 
både för sig själv och anhöriga är en tung börda att bära. Det ska finnas hjälp att få och 
från och med den 1 januari 2018 är det lagstadgat att kommuner och landsting ska 
erbjuda behandling. Socialstyrelsen rekommenderar KBT-behandling eller motiverande 
samtal (Socialstyrelsens riktlinjer 2017). Detta till trots att det, enligt Socialstyrelsen, 
saknas tydliga forskningsresultat för dess effekt.  
 
        Kognitiv beteendeterapi (KBT) utan hänsyn till förmedlingssätt, har möjligen* effekt på  
        skattad svårighetsgrad jämfört med kontrollinsatser. Det går inte att bedöma effekten av KBT på  
        antal dagar med spelande, satsade belopp eller tillfrisknande då det vetenskapliga underlaget var  
        otillräckligt. (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU]2016 Rapport 254 s 6). 
 

Verkligheten har inte hunnit ikapp den nya lagen om rätt till behandling utan många 
kommuner har inte kunskap om hur man kan arbeta med spelberoende.  David 
Forsström och Eva Samuelsson (2018) har gjort en undersökning om hur det ser ut i 
kommunerna. Den visar att det finns stor variation i landet på hur man som 
spelberoende kan få hjälp.  
 
        På vissa orter finns behandling att tillgå, men dagens behandlingsutbud bygger på enskilda  

        behandlare som har ett specialintresse för målgruppen. Det är ofta bara en till två behandlare i en  

        organisation som arbetar med målgruppen vilket skapar en sårbarhet. Få personer utbildas på  

        övergripande nivå och om en behandlare slutar ersätts sällan personen. // Det finns behov av att  

        utveckla mer specifika och integrerade behandlingsalternativ till olika målgrupper  (Forström &  

        Samuelsson, 2018 s 11). 

 

KBT för spelberoende ges ofta i form av en kurs i återfallsprevention som är manual-
baserad. Kursmaterial delas ut och hemuppgifter utförs mellan lektionerna. Det är en 
kurs i att förstå sin beroendeutveckling, lära sig hantera spelsug, få bättre grepp om 
ekonomi och budget, förstå och avslöja sina tankefällor samt kunna hantera återfall. 
Behandling kan också, eller i kombination, ske med hjälp av motiverande samtal som 
metod.   
 
 

1.2 Bakgrund 

 
1.2.1. Kort historik om spel i Sverige 

 

Spel är inte något nytt fenomen utan har funnits under mycket lång tid. Det är inte svårt 

att föreställa sig hur människor under århundraden, kanske årtusenden, har spelat bort 

sina tillgångar. En sådan situation har försatt människor i starka kriser. Det kan ha drivit 

fram kriminella beteenden eller till och med självmord. Även anhöriga, inte minst barn, 

har drabbats hårt på grund av konsekvenserna av problemspelande. Redan från 1200-

talet har det i Sverige funnits en ambition att stävja det problematiska med spelande 

genom att införa lagar och bestämmelser rörande spel (Wessberg, 2012). 1897 inleddes 

Sveriges moderna spelhistoria med att ett penninglotteristartades och det följdes av flera 

spelformer såsom spel på hästar och fotbollsmatcher. Spelbolagen i Sverige tillhandahöll 

spel till folkets behov men samtidigt skulle inte lusten till att spela stimuleras och det 
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fungerade så fram till ca 1980. Här hände något – marknadsföringen ökade, spelen blev 

mer tillgängliga och fler sätt att spela på lanseras – dessutom blir spelen så småningom 

allt snabbare. (Binde 2014) 
 
1.2.2. Aktuell situation i Sverige 

 
Den här inledande bakgrunden ges för att beskriva hur omfattande problemet är och vad 

som gör att en person med spelproblem hamnar i en kris. Ett snabbt spel, det vill säga att 

det efter satsning går fort att få återkoppling för vinst eller förlust, innebär högre risker 

att utveckla ett spelberoende. Bara på de tio senaste åren har spelutvecklingen gått 

mycket fort genom till exempel att så kallade smarta telefoner ökar tillgängligheten till 

att spela var man än befinner sig. Det här medför att spelare fastnar i långa spelsessioner, 

får en störd sömn och en försämrad kost. Widinghoff och Håkansson skriver i 

Läkartidningen (2018) att en hög andel (upp till 28 %) av internetspelare menar att de 

mister förmågan att känna hur mycket pengar de omsätter på grund av att pengarna är 

digitala. Spelmissbruk är ett växande problem. Det totala spelandet hos svenska folket 

har minskat men människor som får problem på grund av sitt spelande har ökat – färre 

spelar men för högre summor och mer frekvent. Det är de med lägst inkomst, från 

socioekonomiskt svaga områden, utlandsfödda, unga vuxna och med lägre utbildnings-

nivå som har större risk för att få spelproblem, skriver Abbott, Romild och Volberg 

(2014).  

 

Spelproblem finns i tre områden: problematiskt spelande, riskspelande och spel-

beroende. Tillsammans beräknas 200 000 människor i Sverige ha någon form av 

spelproblem skriver Widinghof och Håkansson (2018). Därtill kommer många anhöriga 

som också drabbas av både ekonomiska konsekvenser och tillitsbrist. Barn drabbas 

också, 82 000 barn under 18 år lever med någon som har ett problemspelande 

(Folkhälsomyndigheten, 2018).  Dessa barn riskerar att omhändertagna enligt lag om 

vård av unga (LVU) vilket till exempel kan bli aktuellt om föräldern har blivit hemlös på 

grund av ekonomiska skulder. 

 

1.3 Vad gör samhället?  

 

Samhället uppmärksammar att spelproblem kan ge allvarliga konsekvenser både för 

spelare och närstående.  Lagrådsremissen Samverkan om vård, stöd och behandling mot 

spelmissbruk (Lars Hedengran Socialdepartementet 2016) överlämnades av regeringen 

till Lagrådet  och har lett fram till en lagändring.  Från och med den 1 januari 2018 ingår 

problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen. Därmed 

likställs spelberoende med alkohol-och drogproblem. Det innebär att kommuner och 

landsting blir ålagda att förebygga spelproblem samt erbjuda stöd och behandling till 

personer som har problem med spel om pengar. 

 

Därtill har villkoren för spelmarknaden förändrats från och med den 1 januari 2019.  

Spelinspektionen är den myndighet som ger licenser för att få bedriva spelverksamhet i 

Sverige. Detta innebär att monopolet som tidigare funnits för att bedriva hasardspel 

bryts men att det krävs licens för att få erbjuda spel om pengar i Sverige. Utländska bolag 

utan licens får inte erbjuda spel i Sverige – det är från och med första januari 2019 

olagligt. I korthet innebär det ett ökat konsumentskydd. En mycket viktig förändring är 
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att det på sajterna måste finnas en gemensam funktion (spelpaus.se) för självavstängning 

(Spellagen 2018:1138).  Att riksdagen har tagit beslut om de här åtgärderna visar att 

spelproblem tas på stort allvar. 

 

1.4 Kris och risker 

 

Bakom alla siffror finns en människa i djup kris. När missbruket inte längre går att dölja 

finns ofta stora skulder som närstående inte har känt till. Spelaren kan ha försökt 

undvika upptäckt genom att alltid vara den som först tar hand om posten, spela på 

nätterna eller på arbetet, förminska eller dölja sitt spelande. Det här kan skapa ångest 

och känslor av skuld och skam. Ett dåligt psykiskt mående är vanligt och forskningen 

visar att spelberoende har högre risk att begå självmord.  

 
       Mortality and suicide rates are significantly elevated among individuals with GD. Although   

        common mental health comorbidities did not predict overall mortality, depression predicted  

        suicide death. Findings call for attention to long-term risk of death in GD patients and  

        interventions against comorbid health problems.”  (Karlsson & Håkansson, 2018, s 1) 

 

Två procent av de som spelar om pengar stod för  50 procent av spelbolagens omsättning 

2018 (Folkhälsomyndigheten Spelprevention.se 2019). Spelbolagens nettovinst samma 

år var 16,7 miljarder. Spelbolagens intensiva reklam, 5,5 miljarder kronor satsades i 

spelreklam 2017, är också med och påverkar. Det är några siffror som visar ekonomin 

bakom spel. En person med spelproblem spelar från början oftast för nöjes skull. Det kan 

ha varit en större vinst som ger skjuts till en beroendeutveckling eller ett frekvent 

spelande. Personen satsar mer och mer i hopp om att det snart ska vända och kan behöva 

ta lån för att klara vardagens utgifter och/eller använda för att spela för. Spelaren börjar 

med det som kallas ”jaga förluster” och börjar få ett försämrat mående. 
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2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att analysera spelberoende personers lärande genom en 
kris. Min strävan med denna uppsats är att koppla processen i detta lärande med teman. 
De tio faserna i Mezirows teori om transformativt lärande söks sedan i de teman jag 
finner i materialet. I synnerhet är det personliga meningsperspektivet av intresse. De sju 
temana och de tio faserna presenteras under teori.  
 
Studien söker att svara på denna fråga:  

 

i. Vilka processer och förståelse för lärande hos personer i kris orsakad av spelberoende 

kan med hjälp av de valda teman och teori identifieras och analyseras?  

 

Sedan diskuterar jag dels om förståelse för ett transformativt lärandeperspektiv kan 

bidra vid behandling av spelberoende personer och dels om det transformativa lärandet 

är irreversibelt vid beroendeproblematik. 
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3. Tidigare forskning 
 
Jag har använt av flera olika databaser för att söka efter resultat på om det finns tidigare 
forskning där det transformativa lärandet har använts för att förstå vad en person i kris 
orsakat av spelberoende går igenom. Databaser som har använts är Primo, ERIC 
(EBSCOhost), Google Scholar, LIBRIS, Academic Search Elite. Jag har inte funnit något 
sådant resultat.  
 

3.1 Spelforskning 
 
Swelogs (Swedish longitudinal gambling study) är en studie med syftet att beskriva 
hasardspelande i Sverige och dess relation till andra livsstilsfrågor, kartlägga 
omfattningen av spelproblem och följa förändringar över tid. Den består av fyra 
upprepade intervju-undersökningar som genomfördes mellan 2008-2014. Den första 
mätningen gjordes med 8 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 16-84 år, alla 
bosatta i Sverige. Dessa kontaktades vid ytterligare tre tillfällen med ett eller två års 
mellanrum. Centrum för psykiatriforskning har genomfört en fördjupningsstudie där 
fokus ligger på att undersöka risk-och skyddsfaktorer för spelproblem. 2000 av de 8 000 
ursprungliga deltagarna har följts upp genom att delta i ytterligare två intervjuer.  
Djupintervjuer med cirka 40 personer som genomfördes av Institutionen för folkhälso-
vetenskap vid Stockholms universitet avslutade fördjupningsstudien. Dessutom 
genomfördes 2009 en uppföljning från en tidigare stor studie, Swegs 1997/98 (Swedish 
Gamling Screen). Elva år hade gått och i detta uppföljningsspår intervjuades 500 
personer och syftet var att studera vilka förändringar som skett i spelande, spelproblem 
och hälsa. Gambling disorder, increased mortality, suicidality and associated 
comorbidity: A longitudinal nationwide register study är som namnet antyder en svensk 
nationell studie. 2099 personer deltog mellan åren 2005-2016. Den tar upp spelstörning, 
ökad dödlighet, självmordsförsök och därtill hörande komorbiditet.   
 
       Mortality and particularly suicide rates are greatly elevated among individuals with a diagnosis of      
       GD. Regarding overall mortality, standardized mortality rates were highest for those younger than  
       49 years of age. Efforts to assess and prevent the risk of suicide for individuals with GD as main or  
       secondary diagnosis are important (Karlsson & Håkansson, 2018 s 1097). 
 

GD betyder “gambling disorder”. Resultaten visar hur viktigt det är att uppmärksamma 
själv-mordsrisken för spelare – i synnerhet hos de yngre än 49 år.  
 

3.2 Forskning om transformativt lärande 

 
Mezirows tio faser i transformativt lärande har bekräftats genom forskning gjord av 
bland andra Joyce Morgan (Morgan i Mezirow 1991 s 169) som studerade hemmafruar 
som var i chock och förtvivlan efter antingen gått igenom en skilsmässa eller blivit änkor.   
 
Med tanke på om transformativt lärande rent pedagogiskt kan bidra till förbättrad 
behandling för spelberoende blir Williams (Williams i Mezirow 1991 s 169-170) forskning 
särskilt intressant. Han studerade kvinnomisshandlare som genomgick ett tolvveckors 
utbildningsprogram som var utformat för att känna igen och främja transformation i 
perspektiv. Olika skattningar gjordes före och efter de tolv veckorna. En terapeut och tre 
forskare lyssnade på intervjuer som gjordes på deltagarna vid avslutad period. 
Intervjuerna skattades utifrån nivån på uppnådd perspektiv-transformation med hjälp av 
en sjugradig skala som var baserad på Mezirows tio transformationsfaser.  Korrelationen 
var hög och det gick att finna de flesta av de tio transformationsfaserna. Dessutom visade 
det sig att skattningar som gjordes med hjälp av transformationsperspektivet var av 
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större värde än andra kartläggningar för att ge insikt i förändringarna hos de intervjuade 
personerna.  
 
        The educational program designed to foster perspective transformation lowered the use of  
        abusive behavior in the subjects, and ”those who had undergone a perspective transformation  
        were the ones who made the greatest change in lowering their use of physically abusive  
        behavior... A change in meaning perspective did relate significantly to change in behavior”  
        (Mezirow, 1991, s 170).  
 
Tyvärr är inga av dessa studier publicerade utan refereras till i Mezirow (1991). Här har vi 
dock ett exempel på en grupp människor med tung problematik som genomgick ett 
transformativt lärande i programmet som var specialdesignat för detta. Det leder mina 
tankar till ett möjligt program utvecklat för spelberoende personer utifrån transformativt 
lärande. Jag återkommer till det i förslag på fortsatt forskning.  
 
För att få en bredare bild av transformativt lärande har jag läst “Typical Phases of 
Transformative Learning: A Practise-Based Model” av Arnd-Michael Nohl (2015) som 
presenterar en annan modell än Mezirows tio faser i transformativt lärande. Nohls 
presenterar ett resultat som visar att i sin studie finner han att transformativt lärandet 
har fem faser och de är: 1.icke-bestämd start, 2. en fas av experimentell och omriktad 
undersökning, 3. fas av social testning och spegling, 4. förändring av relevans och slutar i 
5. social konsolidering och omtolkning av livsberättelsen. I denna studie intervjuas med 
hjälp av livsberättelser 80 personer i tre studier i Tyskland mellan 2001 och 2013. Nohl 
menar att det inte behövs ett desorienterat dilemma som start för att uppnå ett 
transformativt lärande. Personerna som jag har intervjuat för den här uppsatsen har 
dock haft ett desorienterat dilemma (fas 1) som ett startskott på sin resa till ett 
transformativt lärande. 
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4. Teori 

 

4.1 Grunden i transformativt lärande – längtan efter att förstå 
 
Vi formas, och lär oss, av allt vi är med om i våra liv och enligt Mezirows (1991) 
terminologi bygger vi meningsperspektiv och meningsscheman. Vårt meningsperspektiv 
innehåller våra fasta föreställningar om livet som är svåra att förändra och våra 
meningsscheman är något mer föränderliga i jämförelse. Dessa kommer att ha en stor 
inverkan på våra liv och bildar en grund för det lärande vi går igenom som vuxna. Vårt 
meningsperspektiv är ofta ett outtalat trossystem. Om inte livet har utmanat oss till det 
har vi inte ifrågasatt det eller utsatt det för kritisk reflektion. Vi förstår vår omgivning 
genom tre perspektiv; det epistemologiska, kulturella och det personliga.  I korthet 
handlar dessa om hur vi ser på kunskap och utveckling, sociala normer och syn på 
samhället samt på vem jag är i världen och i mina personliga relationer, det vill säga min 
självbild. Det är det sista perspektivet, det personliga, som är i fokus i denna 
undersökning. Förståelsen för dessa tre områden kommer således utifrån våra menings-
perspektiv och meningsscheman.  
 
Mezirow (1991) utgick från flera vetenskapliga perspektiv när han skapade teorin om 
transformativt lärande. Han har till exempel tagit intryck av Chomsky, Piaget, Kohlberg 
och andra psykologer som har teorier om utveckling hos vuxna men även Habermas med 
sina språkliga och sociala teorier har varit betydelsefull. Mezirow (a.a.) skriver att 
transformativt lärande även är sprungen från den kognitiva revolutionen i psykologin 
genom förståelsen för hur människor tolkar och förstår vad som händer dem. I den här 
teorin är förståelse centralt och det är vad som, enligt Mezirow (a.a), skiljer hans teori 
från andra teorier om lärande. Mezirow (a.a.) skriver att viljan att förstå kanske är någon 
av vår mest mänskliga distinkta egenskap. Han trycker på att förståelse är en tolkning 
och att skapa förståelse är vad lärande handlar om. En annan aspekt Mezirow (a.a.) tar 
upp som mycket viktig, är hur betydelsefull validering på vår kunskap är i lärande-
processen hos vuxna. När vi tolkar en upplevelse, och finner anledning till att ifrågasätta 
en sanning, eller det äkta i en ny idé, söker vi validering.  Inte minst är det viktigt för en 
människa som går genom en kris och kanske vacklande provar nya tankar och 
förhållningssätt i sitt liv. Mezirow (a.a) skriver att lärande vanligtvis innebär att vi 
använder våra gamla föreställningar till att förstå och passa in ny lärdom. Det kan 
innebära att vi använder en föreställning vi redan har för att låta den guida oss i hur vi 
tänker, agerar eller känner, även när vi möter en ny upplevelse och lär av den. När vi lär 
oss något lägger vi vanligtvis till en gammal betydelse på den nya erfarenheten. Våra 
etablerade förväntningar förklarar och tolkar det vi har lärt oss och så har vi spikat in ett 
par plankor till i våra existerande perspektiv. Inget nytt utan vi har byggt på det vi redan 
hade.  
 
Teorin om transformativt lärande handlar om ett annat slags lärande än det där man 
bygger på sin kunskap som en kloss på en annan. Det transformativa lärandet är ett 
lärande som förändrar på djupet. Vi omtolkar en ny eller gammal upplevelse från nya 
förväntningar och ger därför en ny mening till gamla upplevelser. Mezirow (1991) tar 
intryck av en modell av Edward Cells (Cell 1984 se Mezirow 1991 s 93) reflekterande 
lärande som har gett värdefulla bidrag till att utveckla teorin om transformativt lärande 
hos vuxna. Modellen innehåller fyra nivåer där den fjärde är mest intressant utifrån hur 
en person som har ett spelberoende och är i kris lär sig. Det är i den fjärde nivån som vi 
till att börja med saknar förmåga att handskas med situationer och där vi sedan lär oss 
genom transformation av perspektiv. Ofta är de upplevelser som leder till lärande på den 
här nivån starkt känslomässigt laddade och passar inte in i våra förväntningar. Detta 
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beskriver var en person i kris befinner sig. Vi möter nya situationer där vi inte har 
användning av våra existerande scheman eller perspektiv. Det är på den här nivån som 
det som Mezirow kallar ”desorienterade dilemmat” upplevs, det som är starten för de tio 
faserna. Det beskrivs under 4.2 ”Tio faserna”. Vi kan behöva använda kritisk reflektion 
för att bli medveten om de perspektiv som finns och kan behöva förändras. Den fjärde 
nivån tillsammans med det transformativa lärandet beskriver den mest betydande 
formen av inlärning som befriar oss från gamla föreställningar.   
 
Förståelse är med som en central del i transformativt lärande och är en viktig del när det 
handlar om människors väg genom en kris. Eftersom förståelse är en tolkning, kan man 
efter att ha genomgått en kris ha fått ett transformerat perspektiv och därigenom förstår 
man saker på ett nytt sätt. Det är vad transformativt lärande handlar om.  Jag har tagit 
hjälp av de tio transformationsfaserna Mezirow (1991) identifierade 1975 när han 
studerade kvinnor som återvände till att studera som vuxna. Mezirow (a.a.) ser inte på 
teorin om transformativt lärande som en steg-teori. Han skriver att teorin snarare 
föreslår en slags utvecklings-progression hos vuxna som inte följer tydliga steg.  Mezirow 
(a.a.) betonar att för att kunna fungera mer medvetet behövs en slags rörelse mot att 
kunna reflektera och det kan ske med hjälp av utbildningsinsatser. Det handlar om att 
höja medvetandet om kontexten av föreställningar och känslor. Det är viktigt att kritiskt 
kunna granska sina egna antaganden, ta in nya perspektiv och göra en syntes av gamla 
och nya tankar. Sedan handlar det om att agera baserat på det nya perspektivet.  
 
       Perspective transformation involves (a) an empowered sense of self, (b) more criticial  
       understanding of how one´s social relationships and culture have shaped one´s beliefs and  
       feelings, and (c) more functional strategies and resources for taking action. Taking action is  
       an integral dimension of transformative learning (Mezirow, 1991, s 161).  
 
Dessa tre delar (a-c) är önskvärda när en person med spelproblem ska gå från en tillvaro i 
spelmissbruk och kris till att transformeras. Genom kritisk reflektion, stärkt självbild och 
bättre fungerande strategier kan personen utvecklas och bli spelfri.  
 

4.2 De tio faserna  
 
De tio faserna i transformation av perspektiv startar med ett desorienterat dilemma, en 
kris där referensramar saknas till att handskas med situationen. Vårt meningsperspektiv 
räcker inte längre till. Hos en person med spelproblem kan detta vara en akut kris med 
allvarliga konsekvenser. Tankar på att begå självmord kan dyka upp och då är det av vikt 
att personen söker akut hjälp i vården eller stöd hos vänner. Nästa fas handlar om själv-
rannsakan – ofta med av känslor av skuld eller skam. En spelberoende person har ofta 
orsakat sig själv och sin omgivning skada i form av tillitsbrist och ekonomisk kris. I den 
här fasen är det önskvärt att personen söker mer långsiktig hjälp och stöd för att få 
möjlighet att kunna gå vidare. I fas tre görs en kritisk granskning av sina menings-
perspektiv och meningsschema, det vill säga de antaganden som rör hur vi ser på 
kunskap, kultur och socialt liv och vår självbild och personlighet. I denna fas är personen 
tillgänglig för utbildningsinsatser, till exempel i form av gruppreflektioner i avsikt att 
kritiskt se på de värderingar som tidigare har varit viktiga och det liv personen med 
spelproblem har levt.  
 
Den fjärde fasen handlar om att känna igen sin situation hos andra, att den delas och att 
andra har liknande erfarenheter. För en spelberoende kan den här fasen handla om att 
uppsöka självhjälpsgrupper eller lära sig mer om spelmissbruk. Den femte fasen handlar 
om att utforska nya roller, relationer och handlingar. I den sjätte fasen planeras en åtgärd 
och i det sjunde skaffas kunskaper och färdigheter för att kunna genomföra åtgärden. 
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Därefter, i den åttonde fasen gör man provisoriska försök i de nya rollerna. I den nionde 
fasen byggs kompetens och självförtroende på i de nya rollerna och relationer och sist, i 
den tionde fasen integreras de nya förhållandena orsakade av det nya perspektivet i 
personens liv.  
 
        Altough slippery and subject to diversions and self-deception, the transformative learning  
        process is irreversible once completed; that is, once our understanding is clarified and we  
        have committed ourselves fully to taking the action it suggests, we donot regress to levels of  
        less understanding. Reaching this point of full understanding and commitment can be  
        extremely difficult, however, and many people do regress before they reach this point.  
        (Mezirow 1991 s 152) 
 
En genomförd transformation är således enligt Mezirow irreversibel. Om detta även 
gäller vid beroendeproblematik, eller om det finns tecken på att någon eller fler av 
respondenter har nått perspektivtransformation, resonerar jag om i diskussionskapitlet. 
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5. Metod 

 
Livsberättelser ingår i det som kallas biografisk forskning och passar bra när man vill 
undersöka ett längre perspektiv i människors erfarenheter. Det är själva historie-
berättelsen som är viktig och gör att vi får insyn i en människas liv och förståelse för 
personen. Man tittar tillbaka och reflekterar kring vad som har hänt. Det är upplevelser, 
tankar och minnen som är av betydelse. Vi får en chans att få en bild av hur det hänger 
ihop – utan att fokusera på ett orsakssamband – i stället är det meningssamband som är 
av betydelse, läser jag i Jepson Wigg (2015) som i just detta refererar till Norman (1996). 
Detta gör metoden intressant för uppsatsens syfte. Även det Bryman (2018) skriver ger 
belägg för att det är rätt metod för intervjuerna: //nämligen det otvetydiga fokus på det 
perspektiv livet i fråga erbjuder och ett entydigt engagemang i det sociala livets 
processuella aspekter, som visar hur olika skeenden utvecklas och kopplas samman i 
människors liv. (Bryman 2018, s 585). 
 

5.1 Urval och datainsamling 
 
Respondenter har sökts med hjälp av en självhjälpsgrupp för spelberoende samt hos 
klienter som är eller har varit i spelbehandling i kommunal öppenvård. Mitt urval har 
hämtats från personer som antingen varit i behandling så pass länge att de kan bedömas 
att inte vara i en akut kris eller fått stöd genom en spelberoendegrupp. Urvalet har 
baserats på att de ska vara stabila i sitt mående, dels på grund av ett etiskt förhållnings-
sätt men också för att kunna intervjua utifrån de tio transformationsfaserna. Chansen att 
hitta bevis för de tio faserna ökar om det har gått en tid efter den första krisen. Urvalet är 
ett så kallat bekvämlighetsurval, dock har jag inte vänt mig till personer som är i 
pågående eller avslutad behandling hos mig som terapeut, då jag anser det inte vara 
etiskt rätt. Det kan finnas en beroendeposition som gör det svårt att säga nej till en 
förfrågan om att delta. Personerna har varit spelfria olika länge, från två månader till 2½ 
år. De intervjuade har fasta arbeten och egna bostäder. Deras namn och vissa uppgifter 
är ändrade för att skydda deras identiteter.   
 
Tomas är en medelålders man från en stad i Mellansverige. Hans främsta drivkraft till att 
spela har varit att lösa ekonomiska problem. Han spelade på lotter, hästar och tips –inget 
onlinespelande. När hans spelande blev avslöjat hade han lånat stora summor pengar 
från en släkting utan dess vetskap. Äktenskapet tog slut och det blev en brytning med 
familjen. Hans sociala liv blev helt förändrat. Tomas har inte fått någon individuell 
behandling men deltagit i en gruppbehandling för spelberoende.  
 
Mattias är en man i trettioårsåldern som bor i en stad i Mälardalen. Han har spelat på 
olika kasinon online och blivit spelfri för ca tre månader sedan efter att ha återfallit i spel 
sedan en tidigare spelperiod. Innan dess var han spelfri i ca 2½ år. Han tog emot 
individuell samtalsbehandling vid båda tillfällena men berättar att han vid första tillfället 
inte kände sig färdig med spelandet. Hans orsak till spelande har varit två, försöka skapa 
ekonomisk trygghet men också att uppleva vissa kickar av spelandet. Mattias har en 
sambo och de har ett barn.  
 
Micke är strax under trettio år och bor i Mellansverige. Han har varit spelfri i drygt två 
månader. Han kommer från en familj där spel har varit vanligt. Han har använt 
spelandet främst som ångesthantering. Hans förhållande tog slut när han blev avslöjad 
som spelberoende men de har en fortsatt bra relation med fokus på att vara föräldrar till 
sitt gemensamma barn. Micke har inte sökt någon behandling men går regelbundet till 
en självhjälpsgrupp för spelberoende samt får bra stöd av sin bror.  
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Ett missivbrev eller mejl där information om studien och dess syfte finns beskrivet samt 
ungefär hur lång tid en intervju kan ta skickades via mail eller delades ut till deltagare i 
en självhjälpsgrupp för de med spelproblem (se bilaga 2). 
 
Datainsamlingen har skett genom att ostrukturerat intervjua tre personer med 
spelberoende. Det har inte funnits några fast ställda frågor men jag har haft med frågor 
(se bilaga 1) som ett underlag att använda vid behov. De har fått prata relativt fritt och jag 
har mot slutet kontrollerat av mot underlagsfrågorna att jag har fått med det jag sökte 
efter. Intervjuerna har spelats in och därefter transkriberats. Intervjuerna har tagit 
mellan en dryg timme till 1½ timme per tillfälle. Jag har, utan att eftersöka det, fått 
skriftligt material från en av deltagarna, Tomas, en text som användes när han gick ut 
öppet om sitt spelberoende.  
 

5.2 Analysmetod 
 
Boréus (2015) menar att det går bra att förena olika sätt att analysera. Min valda metod 
är kvalitativ där jag använder mig av teoretisk tematisk analys. Det innebär att jag har 
kopplat materialet till olika teman med de tio faserna. Jag har använt mig av en 
kronologisk linje i personernas upplevelser och lärdomar genom krisen. Det är 
personernas egna erfarenheter och tankar som är värdefulla för studien.  Vad jag har 
eftersträvat är språkliga utsagor om upplevelser under en kris och det lärande som gjorts 
samt undersöka om transformation kan ha skett. 
 
Efter intervjuerna har jag transkriberat röstupptagningen och påbörjat resultat- och 
analysarbetet. Det har inneburit att jag har markerat avsnitt i texten som hör till olika 
teman. Jag har samlat text som hör till de olika teman och därefter börjat söka efter de 
tio faserna. Efter varje tema där de intervjuades individuella resultat redovisas har jag 
gjort en analys. 
 
5.2.1 Teman 
 
Bryman (2018) beskriver vad ett tema är och hur det är kopplat till forskningens fokus, 
att det bygger på koder och utgör en kategori som identifierats utifrån den data som finns 
i materialet. ”Det förser forskaren med en grund för en teoretisk förståelse av hans eller 
hennes data som kan utgöra ett teoretiskt bidrag till litteraturen på det aktuella området” 
(Bryman, 2018, s 703). 
 
De sju teman som jag använder för att sortera i materialet är Kris, Lögner, Avslöjandet, 
Ta tag i problemen, Socialt stöd och Relationer, Lärdomar och Utveckling samt Efter 
Krisen. Dessa teman hittade jag i materialet när jag arbetade med det under transkri-
beringen och genomläsningen av intervjuerna.  
 
Det finns en kronologisk linje i dessa teman som de intervjuande personerna i stort delar. 
Krisen är det tillstånd som i fas 1 kallas för desorienterat dilemma. Lögner är mycket 
vanligt för personer i spelberoende som vill dölja sitt beroende eller sina spelskulder. Ett 
avslöjande kan ske på olika sätt men är startskottet för en möjlig förändring där det 
handlar om agerande och att ta tag i problemen. Det sociala stödet och relationer är av 
stor betydelse för den spelberoende. De lärdomar och den utveckling som görs har varit 
av stort intresse för studien och hur deltagarna mår och lever efter krisen likaså.  
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5.3 Forskningsetiska ställningstaganden 
 
Jag har följt de forskningsetiska ställningstaganden som finns i Vetenskapsrådet (2017). 
De finns också beskrivna i Tivenius (2015).  
 
Informationskravet genom att deltagarna har informerats om deras uppgift och villkoren 
för deras deltagande –att det är frivilligt och kan avbrytas utan vidare förklaring om de så 
önskar. 
 
Samtyckeskravet genom att deltagarna har gett sitt samtycke.  
 
Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att de fått förklarat för sig hur deras 
medverkan i studien kommer att presenteras och att namn eller andra uppgifter som kan 
röja deras identitet inte kommer att skrivas i uppsatsen och att material där dessa 
uppgifter finns kommer att vara skyddade.  
 
Nyttjandekravet är uppfyllt genom att uppgifterna från de intervjuade personerna 
endast används i denna forskning. 
 
Förutom ovanstående principer har jag tagit dessa tre principer i beaktande:  
 
Om deltagarna kan lida skada eller uppleva obehag genom sin medverkan, om någon 
form av bedrägeri eller falska förespeglingar är aktuella eller om information undanhålls 
eller om man inkräktar på privatlivet (Bryman, 2018, s 170). Vad gäller den sista punkten 
om att inkräkta på privatlivet har jag informerat om att deltagarna kan välja att inte 
besvara en fråga eller när som helst utan att förklara varför avbryta sitt deltagande. Jag 
har inte frågat personer som är eller har varit i någon form av beroendeställning till mig 
om de vill delta i studien. 
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6. Resultat och analys 
 
6.1 Tema kris 
 
De tre intervjuade personerna har varit i kris på grund av sitt spelande. Här upplevs en 
kris där referensramar saknas till att handskas med situationen. Som Micke beskriver sitt 
mående:  
 
      ”Jättedåligt. Men så länge jag kunde spela så mådde jag inte så dåligt, alltså så länge  
      jag kom in i det där. Var jag på jobbet och inte spelade då var det lite så där så, (viftar  
      svajande med handen) och ibland när jag kom hem, när man var tvungen att stressa  
      hem på lunchen, stressa hem, då mådde jag ju jättedåligt. Jag ville ju bli av med det  
      det där. Då fortsatte jag bara att spela och spela.”  
  
Det dåliga måendet blir med tiden allt starkare och den spelberoende försöker lösa 
situationen på det sätt som har föranlett problemen – med att spela mer och därmed 
ökar skulderna och krisen. Micke använde spelandet som en ångesthantering vilket han 
är den enda av de intervjuade som gjorde. Han fick panikångestattacker på arbetet och 
började gå på ångestdämpande medel. Han beskriver det som att hans spelande lät 
honom försvinna in i sin egen värld snarare än att han försökte vinna pengar. 
 
Av de intervjuade har två personer haft självmordstankar. Tomas uttrycker det så här: 

 
      ”Mycket smärtsamt ja, och jag, jag var ju på gång att ta livet av mig då i samma veva.  
      Hade kommit så långt att jag hade gjort klart med en lapp och allt, hade tänkt sätta på  
      ytterdörren att de skulle ringa polis. Jag hade medicinen hemma som skulle kunna  
      räcka att ta livet av mig och ja, jag var på gång och tänkte göra det.” 

 
Mattias hade varit aktiv i spelande och fått behandling för det ca två år tidigare och gick 
sedan in i ett återfall. Hans omgivning blev misstänksam och Mattias blev avslöjad innan 
han hade kommit in i en djupare kris. Han menar att han inte var på botten av sitt 
mående men tänker att han hade hamnat där om han inte blivit avslöjad och fortsatt 
spela: 
 
      ”Även om jag inte var liksom på botten-botten psykiskt eller med pengar eller så hade  
      jag fortsatt så vet jag inte var det hade slutat. Det är det som är så otäckt, man kan  
     tappa det här verklighetstänket, man tappar sig själv.”       

 
Men även om Mattias säger att han inte varit på den absoluta botten beskriver han ett 
tillstånd som går att härleda till ett desorienterat dilemma. 
 
     ”Man tänker inte klart heller, jag tror att det är, blir lite suddigt, att man är i form av  
     trans eller dvala.” 
 
Det är något som de alla tre beskriver, ett tillstånd av viljelöshet och förlorad kontroll. 
Mattias:  
 
      ”Då hade jag tappat greppet över, jag hade alltså tappat greppet tidigare egentligen  
      men då insåg jag hur mycket jag hade tappat greppet när jag fick bara plocka mer och  
      mer pengar för att försöka få hoppet att återställa.”      
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Tomas har tillgång till pengar som han förvaltar och försöker lösa sin situation genom 

att, som han ser det då, låna pengar därifrån. Hans hopp är att genom en storvinst kunna 

betala tillbaka det han har förlorat och lösa andra skulder. Han gör det genom att spela 

på hästar, tips och lotter men fick allt större skulder: 

      ”Jag hamnade hos Kronofogden och sedan så ja. Kom till det där stadiet där man  
      inte kunde betala räkningar. Det hade väl flutit på om jag inte just hade fått det där  
      utmätningsbeskedet. För då kände jag att nu kan jag ju förlora huset och min fru vet  
      ingenting. Så kanske det hade hållit på ett tag till men det hade ju varit en ohållbar  
      situation alltför länge till i alla fall.” 
 
Kronofogden har samtliga av de intervjuade kommit i kontakt med på grund av sina 
skulder. Micke uttrycker att han behövde nå botten för att påbörja en förändring:  
 
      ”Eftersom det var det absolut värsta tänkt mig så var det ju, man målar ju upp  
      skräckscenario att de (Kronofogden) rusar in och tar allt man har och sådana här  
      grejer.” 
 
      ”Jag tror ändå att jag, det här att jag vill förändra mig, det blev ju på grund av att jag  
      nådde botten, men som jag sa till dig tidigare, jag hade ju kunna valt att gå en annan  
      väg, men jag, det gick att förändra, bara jag ville. Det var väl för att jag var redo, det  
      var därför jag kunde klara av det, men ja. Jag var tvungen att nå botten för att inse.”    
 
6.1.2 Analys tema kris 
 
Hur länge krisen har pågått har varit lite olika. För Micke är det tydligt att krisen var som 
värst innan avslöjandet även om det också var känslomässigt tungt första veckan efteråt. 
För Mattias som blev stoppad innan det gick riktigt långt verkar krisen ha gått över 
snabbt efter att han blev avslöjad medan för Tomas har krisen hängt i längre och till viss 
del fortfarande är närvarande i hans liv – även om han fungerar i sitt liv och arbete. Det 
finns en stor skillnad i dessa personers liv och det kommer att analyseras när temat 
relationer och socialt stöd redovisas samt tas upp under diskussion.  
 
Här finns fas 1, desorienterat dilemma, där referensramar saknas till hur hantera krisen. 
De spelberoende personerna har tappat kontrollen och beskrivningar av ett trans-
liknande tillstånd görs. De försök som görs för att lösa situationen är desamma som 
gjorde att de hamnade i den här situationen till att börja med. På ett oreflekterat sätt 
verkar personerna i krisen styras av sina försök att rädda situationen eller att helt enkelt 
bara dämpa känslor av ångest som i Mickes fall.  
 
Det finns vissa inslag av fas 2 i form av självrannsakan med skuld och skamkänslor som 
kan leda till tankar på självmord, Tomas är ett exempel på det. När Micke reflekterar att 
han behövde krisen för att tvingas förändra sitt liv finns fas 2 i det transformativa 
lärandet med genom den självrannsakan han gör. Här finns också fas 3 där en kritisk 
granskning görs av tidigare meningsperspektiv och meningsschema, i det här fallet i 
synnerhet påverkades hans självbild och personlighet. 
 

6.2 Tema lögner 
 
De intervjuade har ljugit mycket under sitt spelberoende och mått dåligt av det.  
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Tomas:  
 
      ”Jag mådde dåligt, gjorde jag. I och med, för mig blev det ju egentligen inte kickarna  
      jag var efter, för mig var det jakten efter pengar, vilket gjorde, jag mådde jättedåligt,  
      jag måste hem och kolla brevlådan varje dag, behöva gömma undan papper, smussla  
      med, när jag satt och betalade räkningarna, försöka få in de här inkassobreven, dölja  
      för min fru, alltså, jag levde ju i en stor lögn, inte bara ekonomisk lögn, också en spel- 
      lögn.”       
 
Tomas har levt med stressen av att ljuga och smussla under ca tre år vilket byggde på 
hans allt sämre mående. Att ofta stressa hem på lunchen för att kolla brevlådan och 
sedan smussla med posten samt ljuga för sina nära är något de intervjuade delar med 
varandra under krisen. Micke: 
 
      ”Det har ju varit mycket att springa hem från jobbet, till och med sjukskriva mig, vissa  
      dagar för att hon har ju varit hemma, så att jag har kunnat springa ner till brevlådan  
      där vi bodde. För om hon var hemma, då höll jag mig närmre dörren än henne så  
      att jag kunde hinna före. För det kom ju påminnelser och hit och dit och så. Och så  
      lyckades jag ju att ljuga och det, ja, det var, för det började med att hon fick inkasso  
      och då spelade jag dum ”men gud, har jag glömt att betala telefonräkningen, hur kan  
      jag ha glömt det?”      
    
Tomas fick hjälp och stöd av vänner när han oväntat skulle skilja sig men han kunde inte 
förmå sig till att berätta om anledningen till skilsmässan:  Eftersom jag skämdes och 
mådde dåligt av situationen och allting och var, var väl livrädd för vad de skulle säga. 
 
Micke berättar att han alltid har varit en lögnare och att det skett en förändring: 
 
      ”Jag har alltid varit en lögnare hela mitt liv, hela mitt liv har jag alltid ljugit, ja, för att  
      slippa problem, sedan har det blivit mer och mer spelberoende, men jag har alltid  
      varit en som tagit den lätta vägen, och den lätta vägen är ju ofta att ljuga. Men nu,  
      sedan dess, jag är noga med att inte ljuga. Väldigt noga, tänker med vad jag säger och  
      gör för att jag inte ska ljuga. Och det går jättebra, bättre än förväntat.”    
 
I och med att han blev avslöjad och sa som det var, att han var spelberoende, kom 
vändningen för Micke vad gäller lögner. I följande citat av Micke som svar på frågan vad 
det är som har lett fram till att han inte vill ljuga längre: 
 
      ”Jag tror att det är, för att jag känner att om det här ska fungera så måste jag vara  
      100 procent ärlig eftersom jag har haft problem med att ljuga så vill jag inte komma in  
      på de banorna igen och då tänker jag, att eftersom jag ger hundra överallt annat så  
      måste jag göra det även där. Så att, det gäller minsta lilla sak, jag är väldigt noga med  
      att försöka tänka efter när det gäller vita lögner, när det gäller sådana här vardags- 
      lögner, nej, inga alls. Jag tänker på att vara noga med att jag inte ska ljuga och det  
      tycker jag är så otroligt skönt, väldigt skönt är det.” 

Tomas har stegvis blivit mer öppen och ärlig med sitt spelberoende och dess konsek-
venser. En tid efter avslöjandet skrev han ett mejl till sin familj och släkt där han 
berättade om sitt spelberoende och vad han hade gjort men det tog ett tag innan hans 
vänner fick reda på delar av sanningen.  När han hade varit spelfri i 2½ år gick han ut 
mer öppet med sin problematik och det har tagits emot väl.  
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 ”Men, hade jag vetat att det var så otroligt bra respons som jag fått hade jag gått ut 
tidigare – å andra sidan vet jag inte om jag hade varit riktigt mogen att gå ut tidigare.” 

Några få personer känner till hela hans historia och det är något som Tomas upplever 
som befriande. Att få berätta och bli mottagen och inte dömd i sin berättelse. Samtidigt 
tänker han att han fortfarande lever i en lögn och det beror på att han inte varit öppen 
med allt och alla detaljer, han behöver värna om en del delar.  

      ”Och jag sa det, det var skönt efteråt att få säga till någon. Alltså, att inte dölja  
      någonting. Inga pengar – ingenting. Det är skönt. Men, fortfarande är det ju, jag lever  
      i en lögn, men jag försöker vara ärlig utåt. Så har jag min värld som jag är rädd om.” 
 
Även Mattias har ljugit när han spelade och säger att han förstår att det kommer att ta tid 
för människor runt honom att ge tillbaka förtroendet igen. 

6.2.1 Analys tema lögner 
 
Att använda lögner som ett sätt att förhindra omgivningen att få reda på problemen är 
något de intervjuade delar. Under tiden i deras liv innan avslöjandet, delade de också 
stressen av att ständigt behöva kolla posten och gömma undan den. Det här kan ha 
pågått olika länge i deras liv, i Tomas fall under flera år och i Micke och Mattias fall under 
ett halvår eller några månader.  Skam och skuldkänslor växer och måendet försämras. 
Spelandet fortsätter, antingen som ett försök till att komma ur situationen med hjälp av 
en stor vinst eller som ångesthantering.  
 
Sömnen påverkas och personerna får vissa beteendeförändringar med högre irritabilitet. 
Referensramar saknas till hur bäst hantera den härsituationen vilket gör att den kan 
kopplas till fas 1 i transformativt lärande –ett desorienterat dilemma. Samtidigt kan 
självrannsakan ske och ofta med känslor av skuld och skam – vilket tillhör fas 2.  
 
För Micke har krisen och avslöjandet lett fram till att han har omvärderat sitt tidigare 
förhållningssätt till sanning och lögner. Från att ha ljugit om mycket har han bestämt sig 
för att inte ljuga alls. Här ser jag både fas 2 med självrannsakan och fas 3 som har att 
göra med att göra upp med gamla meningsperspektiv. Tomas blir stegvis mer öppen med 
sin situation och det tas emot väl men han har dilemmat av att han vill skydda sin familj 
så att deras konsekvenser inte ska bli allmänt kända. Mattias märker och förstår att det 
kommer att ta tid för omgivningen att få tillbaka tilliten för honom och det han säger.  
 
När de intervjuade har slutat att ljuga är fas 5, 6, 7, 8 och 9 tydliga i analysen. Det 
innebär att nya roller, relationer och handlingar utforskas, planeras, kunskaper och 
färdigheter införskaffas samt att provisoriska försök görs i dessa områden och därmed 
byggs kompetens och självförtroende upp.  
 

6.3 Tema avslöjandet 
 
Micke berättar: Kronofogden kommer och knackar på dörren, då har det gått så illa 
som det kan gå. Han menar att det var ett bottenläge i konsekvenser. Men till och med 
när kronofogden kommer och knackar på dörren fortsätter lögnerna till den sista sekund 
då sambon ska ringa hyresvärden och fråga om vad som har blivit fel vad gäller hyres-
inbetalningarna.  Då brister bubblan för Micke: 
 
      ”När jag berättade, jag vet att jag berättade för henne, sedan ringde jag ju mamma,  
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      bror, inte min pappa då, det var, det går inte att beskriva hur skönt det var, jag kan  
      inte förklara, det var den skönaste känslan jag har varit med om på länge, Frihet.  
      Att inte behöva ljuga. Det är klart att det var jobbigt, det var tufft och det var tufft att  
      se henne, men, det var, det jag kommer ihåg från det var bara sköna känslor, det  
      tog över allting.” 
 
Efter en lång tid med anspänning i lögner och ensam oro blev allt synliggjort och i det 
öppna. Det här gör att Micke är mycket nöjd över att ha blivit avslöjad. Han uttrycker att 
han ser det som en chans att bli vuxen. 
 
      ”Väldigt nöjd! Är jag. Trots alla problem jag har, eller alla hinder jag har, så är det  
      skönt för att jag, det är som att jag sa till min mamma häromdagen, det är skönt att  
      vara snart 30 år och äntligen kunna kalla mig vuxen, för jag har inte varit vuxen.     
      Relationer, ekonomiskt, oavsett, jag har som sagt en son, jag har inte varit vuxen, då  
      har jag ändå varit vuxen sedan 18-års ålder, på pappret. Men jag har inte varit  
      närheten av att vara vuxen, det är jag nu, nu känner jag mig, nu börjar jag bli vuxen.”    
 
För Tomas började stegen mot ett avslöjande när hans fru blev misstänksam. Han 
försökte förklara saker utan att lyckas men höll fortsatt tyst om sitt spelberoende. Hans 
dåvarande fru tog reda på vad han hade gjort i hennes namn och mot en annan släkting. 
Frun tog avstånd och frånsade sig kontakten med Tomas. Han är medveten om vad han 
har gjort mot sina nära: Jag har svikit dem något fruktansvärt.   
 
Tomas tog inte kontakt med några av sina vänner. Han har starka skuld- och skam-
känslor och försöker dölja vad han har gjort. När en vän frågar mer om vad som har hänt 
blir det för mycket för Tomas som flyr.  
 
      ”Ingen hade märkt något mellan min fru och mig att det var en dålig relation så, så  
      ingen kunde tro, inte ens våra barn, att vi skulle separera och det gjorde att jag höll  
      fasaden uppe ändå. Men sedan när jag visste att den dagen så skulle den rämna, hela  
      min fasad, då kunde jag inte hantera det utan rusade bara därifrån och då gick jag  
      under jorden. Han försökte få tag på mig under en månads tid i min bostad men jag  
      hade dragit ner persiennerna, jag hade låst, jag öppnade inte.”        
 
Fasaden rämnade och det leder till att Tomas isolerade sig, gick endast ut och handlade 
på kvällen när det var mörkt och försökte låta bli att träffa människor.  
 
      ”Jag låg hemma, jag var knappt ute, var jag någonstans var det sent på kvällen, jag  
      åkte till affären och handlade när jag var tvungen.”     
 
Mattias blev avslöjad dels på grund av att hans sambo blev misstänksam vad gällde 
ekonomin. Trots att Mattias tjänade bra, samt jobbade extra, fanns det inte mycket 
pengar kvar när räkningarna var betalda. Dessutom hade han varit aktiv i spelande 
tidigare och sökt behandling för det så både sambo och andra i familjen var medvetna om 
hans problematik. Mattias uttrycker tydligt positiva känslor över att ha blivit avslöjad. 
 
      Det här sättet som det blev på nu, det här helt fantastiskt, att bli konfronterad, ta  
      smällen, berätta vad som har hänt, det här har jag gjort. Att man kan erkänna att  
      man har gjort fel. Sedan att jag liksom kände att nu gör vi så här, jag söker, sedan går  
      vi tillsammans och spelpaus, bästa som har hänt tror jag.” 
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6.3.1 Analys tema avslöjandet 
 
Avslöjandet har kommit när kronofogden har kommit genom dörren, när bevis för lögner 
har avslöjats eller när ekonomin har visat på att något inte stämmer. För Micke och 
Mattias har avslöjandet kommit som en befrielse. En tyngd som släpper. För Tomas har 
det till viss del blivit så med tiden men också starten på ensamhet och utanförskap från 
sin familj.  
 
Tomas kris fortsätter in genom avslöjandet och vidare men det finns också tecken på fas 
2 med självrannsakan tungt färgade av skuld och skam. Han uttrycker insikt i hur han 
har skadat sina nära och kära och drar sig först tillbaka i isolering. Han tycker så illa om 
vad han har gjort att han försöker gömma undan sig själv. Så småningom väljer han att 
berätta för familj och släkt genom ett mejl.  
 
Hos Micke och Mattias släpper fas 1 snabbare och fas 2 verkar vara mildare. Jag ska 
under avsnittet ”Relationer och socialt stöd” utveckla vad jag tror är en del av förklar-
ingen till detta.  Det finns också tydliga delar av fas 3 hos de alla tre, där de granskar 
tidigare sätt att tänka och agera på, sina meningsperspektiv och meningsscheman. En 
känsla av lättnad infinner sig hos Micke och Mattias. 
 

6.4 Tema ta tag i problemen 
 
Efter avslöjandet är det dags att hantera de problem som har uppstått på grund av 
spelandet. Det handlar om stora skulder, dålig ekonomi, brusten tillit och skadade 
relationer. Det handlar också om att söka hjälp för sitt beroende. 
 
6.4.1 Ekonomi 
 
Efter avslöjandet började Micke agera för att ta tag i det praktiska: 
 
      ”Det var ju mycket att rodda i, det var väldigt mycket att göra, det var ju en uppförs- 
      backe, just känslomässigt så mådde jag ju ända ganska bra men det var ju ändå  
      jobbigt, Det var liksom mycket att göra, mycket frågor och ja, och mycket, ja men, ta  
      kontakt med hjälp och så där, ekonomisk hjälp och så där, hjälp med mitt spel- 
      missbruk och mycket sådant och på jobbet att berätta för chefen för att jag hade varit  
      sjukskriven en del, förklara för honom vad som gäller.” 
 
Mattias kände stor beslutsamhet och uttrycker stark tilltro till att tillsammans med sin 
sambo kunna reda ut situationen. De har varit tillsammans i många år och rett ut andra 
besvärliga perioder i livet. Den ekonomiska skulden betalas av genom utmätning av 
lönen via Kronofogden. Mattias är fokuserad på att ta sig igenom det här ett steg i taget: 
 
      ”Jag är hos Kronofogden nu, det är jag. Men vi betalar hyra och el och allt sådant här,  
      förskolan och sådana här grejer. Sedan har vi lagt upp en strategi liksom hur, vi  
      försöker se alltpositivt det är så, så tänker jag nu. Försöker inte gräva ner mig på  
      något vis utan tar mig an hindren som kommer hela tiden.” 
 
Efter avslöjandet har Mattias och hans sambo gemensam ekonomi vilket försvårar för 
Mattias att spela. Det är något han uppskattar: Det är fantastiskt att ha en gemensam 
ekonomi. Som man inte kan ha när man har ett spelberoende. 
 
Tomas har en besvärligare situation med större skulder till både långivare och det han 
avsåg som ett lån från en person i familjen. Han är dessutom äldre och mer avskärmad 
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från sina nära och kära vilka han inte får träffa förrän han har gjort rätt för sig. 
 
      ”Sedan började jag ändå, såg framför mig att börja kunna göra skuldfri, såg framför  
      mig en tioårsplan så är jag helt skuldfri, av med mina banklån, av med min skuld till  
      min släkting, fortare hade ju, alltså, klarar jag inte av det.” 
 

Han får ett jobb med god inkomst som gör att han kan börja betala av och det är något 

som är mycket viktigt för Tomas. För som han säger: Jag vill ju inget hellre än att göra 

rätt för mig.  

 

6.4.2 Att söka stöd och behandling 

 

Sedan den 1 januari 2019 finns spelpaus.se som möjliggör att blockera sig från alla de 

spelbolag som genom licens får bedriva spelverksamhet i Sverige.  Micke, Tomas och 

Mattias har använt den tjänsten för att stoppa sig från att kunna spela. Det skapar en viss 

trygghet både hos dem själva och dem runt omkring. Mattias söker hjälp och behandling 

genom kommunens öppenvård mycket snart efter avslöjandet. Den här gången är han 

redo på ett annat sätt än för två år sedan då han var i behandling. Han går i individuella 

samtal och funderar på att söka upp en spelberoendegrupp efter avslutad behandling i 

öppenvården: Jag har tänkt kolla upp och försöka ta mig dit. Som, eftersom jag inte går 

här sen, så kan det ju vara bra att träffa andra. 

Där Tomas bor finns ingen individuell samtalsbehandling för spelberoende men han gick 

i en spelberoendebehandling i grupp på åtta tillfällen. Dessutom är han aktiv i en själv-

hjälpsgrupp för spelberoende där deltagarna stöttar varandra. I den känner han sig trygg 

och där har han berättat mycket om vad han har gjort och de konsekvenser som har blivit 

resultatet. Han säger: Annars har jag inte träffat några så att säga professionellt 

arbetande på något sätt utan allt har jag jobbat med själv hela tiden. Hade jag inte haft 

gruppen då, spelberoendegruppen så... 

Micke hade redan kontakt med en KBT-terapeut genom sitt arbete men hade fram till 

avslöjandet ljugit för henne och inte berättat om sina spelproblem: 

      ”Jag gick sedan innan hos en KBT-terapeut genom företagshälsovården och henne  
      hade jag också ljugit för och så tänkte jag, det var vissa som sa, gå vidare från henne  
      och vissa sa, men, berätta för henne, så jag berättade för henne och nu har jag gått ett  
      tag, så hon är bra. Och då spelhjälpsgruppen.” 
 
Micke gör upp med sitt gamla sätt att leva och reflekterade över sitt liv. Han tog också 
chansen att ta hjälp av sin bror som hade haft liknande problem tidigare:  
 
      ”Jag tror att jag orkade inget mer, jag orkade inte leva i den bubblan, som jag har levt  
      i. Och just det här att jag tror att i mitt huvud så gick tankarna att om jag vill bli frisk  
      eller kunna lära mig leva med mitt beroende så måste jag göra det ordentligt, det går  
      inte att göra det halvdant. Och det tror jag beror mycket på att jag har följt med min  
      brors resa.” 
 

Dessutom började han också gå till en självhjälpsgrupp för spelberoende. 

      ”Och just det här, att de som går i den här självhjälpsgruppen har varit med om i  
      princip samma sak, så att alla förstår vad jag säger. Jag vet inte, det har blivit liksom,  
     det är skönt att gå dit, de lyssnar jag och jag lyssnar. Lite som en andra familj, för mig  
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     känns det så. Det känns väldigt skönt. Så, jag hade nog inte varit så nöjd om det inte  
     hade varit med hjälp av den gruppen.”       
 
6.4.3 Analys tema ta tag i problemen 
 
Det finns likheter och olikheter för de intervjuade. Likheter är till exempel att de har 
utmätning hos Kronofogden och samtliga är registrerat sig på spelpaus.se. De har sökt 
hjälp eller stöd men fått den på lite olika sätt. Micke har endast tagit hjälp av en 
självhjälpsgrupp medan Tomas har tagit emot den enda hjälp han kunnat få i sin 
kommun samt har varit aktiv i en självhjälpsgrupp. Mattias har fått individuell 
samtalsbehandling och funderar på att söka kontakt med en självhjälpsgrupp.  
  
I den här perioden av deras liv finns flera av faserna i det transformativa lärandet. De 
ägnar sig åt självrannsakan (fas 2) och fas 3 finns med i form av att göra upp med sitt 
gamla sätt att förhålla sig på och de värderingar som varit rådande under tiden spelandet 
har varit aktivt. Fas 4 som handlar om att känna igen sin situation hos andra, att den 
delas och att andra har liknande erfarenheter blir mycket tydligt när kontakt tas med en 
självhjälpsgrupp, söker behandling i grupp eller tar hjälp av personer som har haft någon 
form av missbruk eller beroende. Det har Micke och Tomas gjort men Mattias har ännu 
inte gjort det. Det kommer inte fram något under intervjun som berättar om att han har 
tagit stöd av andra i liknande situation. Det är möjligt att Mattias har genom till exempel 
internet eller i tidningar tagit del av information och fått förståelse för att han inte är 
ensam i sitt spelberoende. På det sättet kan han indirekt ha gått igenom fas 4.  
 
Fas 5-9 handlar om att börja agera på nya sätt, genom utforskande, planerande, 
kunskaps- och färdighetsinhämtande och att prova nya roller och relationer och som kan 
leda till ett växande självförtroende i fas 9. Detta finns hos de intervjuade genom sina sätt 
att ta tag i problemen, söka hjälp och lämna spelandet bakom sig. Mattias har som ett 
exempel gemensam ekonomi med sin sambo vilket är nytt för de i deras förhållande. 
Micke tar hjälp av sin bror på ett sätt han inte har gjort tidigare. Tomas blir aktiv i en 
spelhjälpsgrupp och tar stort ansvar där. 
 

6.5 Tema socialt stöd och relationer 
 
Hur krisen har hanterats skiljer sig mellan de tre personerna och en av förklaringarna 
kan vara vilket stöd de har fått av sin omgivning. Tomas: 
 
      ”Jag förlorade min familj, jag förlorade min fru, jag förlorade mina barn, jag förlorade  
      mina barnbarn, jag har inte sett dem på länge. Blev helt ensam och det känns som att  
      det inte är någon mening med att jag inte spelar för jag har ingen kontakt med dem i  
      alla fall och verkar inte få nu heller och det gör ju att jag, vad spelar det för roll att jag  
      inte spelar, jag sitter i skiten, med stora skulder och allt så där, för min del spelar det   
      ingen roll om jag skulle fortsätt spela. Det är enda chansen jag har, då kommer de här 
      tankarna upp igen, det är enda chansen jag har att få igen pengarna jag är skyldig.     
      Och kanske få en chans att börja om på noll igen, rent ekonomiskt i alla fall. Men, sen,  
      jag vet ju också hur otroligt liten chansen är att det skulle hända.” 
 
Efter avslöjandet blev Tomas helt avskärmad från sin familj och har ytterst lite kontakt 
med ett par personer i släkten. Han har hopp om att få kontakt med sina barn igen när 
han har ställt saker till rätta ekonomiskt men i stunder blir han uppgiven. Det är en lång 
resa tillbaka för honom och saknad, skam och skuld gör det tungt.  I de stunderna tänker 
han att han lika gärna kan spela igen, som en chans att vinna tillbaka pengarna och bli 
skuldfri och få tillbaka kontakten med nära och kära.  Men så besinnar han sig och tänker 
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att den möjligheten är otroligt liten. Tomas uttrycker en stor ensamhet och samtidigt en 
omsorg om den familj han har förlorat. Han vet att han själv har fått en del hjälp i den 
här krisen medan hans familj kanske inte har fått någon hjälp alls: 
 
      ”Och det går ju, de har ju ingen hjälp överhuvud taget. Jag har i alla fall lite hjälp att  
      inhämta. Så på det sättet har jag det bra så, men det är otroligt jobbigt att tillbringa all  
      tid med mig själv, försöka låta bli att spela, hitta på andra grejer, ja, jag har inget att  
      erbjuda utan hela mitt liv nu kretsar bara till att få igen pengar till min familj.” 
 
Det är få personer som känner till hela Tomas historia men det finns en vän som har 
vägrat att släppa taget om Tomas och som nästan har tvingat sig in till honom och velat 
lyssna på hans historia: 
 
      ”Klockan tre kom han och jag gjorde ett bra beslut, jag släppte in honom, han var hos  
      mig i fyra timmar och då öppnade jag mig, jag berättade allt, med pengar och hela  
      köret. Han är den som vet om det.” 
 
Genom att Tomas är aktiv i en självhjälpsgrupp får han stöd där och dessutom får han ge 
stöd vilket är något som han återkommande nämner som något han trivs med. För 
Mattias fanns sambon och familjen kvar efter avslöjandet. Jag frågar Mattias om vad han 
tror är det som gör att sambon är kvar i förhållandet. Han svarar att sambon säger att när 
Mattias var i spelandet så var han som en annan person, inte den person hon hade träffat 
och blivit tillsammans med. Hon önskade tillbaka den person hon har valt att leva med. 
Mattias är mycket medveten om att detta med att ha ett gott socialt stöd omkring sig är 
viktigt och en del av att han ändå mår så pass bra.     
 
      ”Annars är det ju, hade man stått själv då hade det kanske varit annorlunda, det hade  
      kanske inte räckt med att man var stark eller försöker vara stark, det hade kanske inte  
      räckt då. Då kanske man verkligen behövt hjälp. Svårt att säga men jag har ju, man  
      känner stöd från sambon, det är otroligt viktigt, tror jag.” 
 
Han berättar också om att de inte har blivit arga utan förstående inför att man kan göra 
fel och sedan sökt möjligheter till att hjälpa honom. Känslan av att inte ha blivit bortstött 
är viktig, framhåller Mattias. Micke berättar att han fått en mycket bättre relation med 
sin son, att han blivit mer närvarande och umgås med honom på ett nytt sätt nu: 
 
      ”Att jag verkligen umgås med min son. Jag har alltid umgåtts med min son så, eller så  
     har jag varit borta någon annanstans, jag har ju varit upptagen med att kolla telefonen  
     och kolla resultat, spelat, hitan och ditan, kollat allting som har med spel och ekonomi  
     att göra, det har ju varit i telefonen, så när jag suttit med honom och lekt har jag alltid  
     haft ögonen i telefonen eller så har huvudet varit där. Jag har ju aldrig, aldrig och  
     aldrig, men jag har inte varit så, så närvarande. Men nu är jag ju det och märker hur  
     mycket det ger mig och vad kul det är med barn. Så det har gett mig mycket.” 
 
Hans förhållande tog slut i och med avslöjandet och till en början ville inte sambon ha 
något med honom att göra mer än att han var deras gemensamma barns pappa. Det har 
ändå skett en utveckling och idag har Micke och mamman till sonen en bättre relation. 
Han förstår att hon har svårt att lita på honom och är tacksam över att de kan fokusera 
på att vara föräldrar till det gemensamma barnet.   
 
Micke berättar att eftersom han varit så ärlig och öppen efter avslöjandet har det bidragit 
till att de kan ha en sådan pass bra relation som de ändå har. Dessutom har relationen 
med föräldrarna förbättrats: 
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     ”Relationer med mina föräldrar har blivit betydligt bättre. Så vi har kommit väldigt  
     nära varandra och det har vi aldrig varit så, inte, så känslomässigt öppna.” 
 
Micke beskriver en stor förändring vad gäller relationen med sin bror, en förändring som 
till stor del har skett inom honom själv genom att börja lyssna på sin bror, vilket han 
tidigare hade svårt för. Relationen har blivit mycket starkare på grund av detta och den 
hjälp hans bror ger. De hörs ofta. 
 
Som svar på frågan vad som är värdefullt eller viktigt i deras liv svarar de så här:  
 
      Mattias: ”Det absolut viktigaste i mitt liv är min dotter. Och sedan så klart min sambo  
      men, att må bra i tillvaron. Vardags-må-bra är superviktigt. Små grejer, fredagsmys  
      med barnet och, det kan vara sådan här små saker, behöver inte vara att man ska åka  
      utomlands eller sådana saker. Både jag och min sambo är väldigt lätta så, på det viset. 
      Att man kan njuta av tillvaron.” 
 
      Micke: ”Relationer, familj, med min son, med vänner... det är det. Jag skulle vilja säga  
      att pengar är värdefullt men jag är inte där än. Jag vill bara ha en sund relation med  
      pengar. Mänskliga relationer är viktigt för det ger mig så mycket.”        
 
      Tomas: ”Meningsfullt för mig är att återställa ekonomiskt till min familj. Och den  
      dagen jag har återställt ekonomiskt till min familj då vet jag inte vad som är  
      meningsfullt.” 
 
6.5.1 Analys tema socialt stöd och relationer 
 
Det är tydligt att relationer är viktigt för de intervjuade. De har haft olika upplevelser vad 
gäller stöd från sin omgivning där Tomas har blivit ensam efter avslöjandet. Mickes 
förhållande är slut men de kan samsas som föräldrar. Mattias sambo ser att Mattias har 
varit personlighetsförändrad under sin aktiva tid som spelare och önskar tillbaka den 
man hon har valt att leva med. Det sociala stödet är viktigt för en person i kris. Det 
handlar dels om att våga ta emot det, dels att omgivningen ska vara villig att ge det. 
Tomas har en vän som inte ger upp utan mer eller mindre tvingar sig in hos honom och 
då berättar Tomas, vilket ger honom en känsla av lättnad. 
 
Hos Tomas finns fas 2 tydligt eftersom han ägnar sig åt självreflektion och en hel del skam 
och skuld. Fas 4 finns tydligt med i form av Tomas ideella arbete med en självhjälpsgrupp 
och han både ger och får stöd från gruppen. Faserna 5 och 6 finns också med då han vill 
göra rätt för sig och planerar sitt liv utifrån det. Att betala sin skuld till sin familj är hans 
högsta prioritet och det som ger honom mening.  
 
Hos Micke finns nästan alla faser (1-9). Han och hans sons mamma hittar ett nytt sätt att 
förhålla sig till varandra och att han får en ny djupare relation med sin son.  I den 
utveckling han gör med relationen till sina föräldrar och bror finns ett förändrat 
meningsperspektiv eftersom han har granskat och gjort upp med de tidigare menings-
perspektiven. Han har känt igen sig i sin bror och han utforskar en ny roll och relation till 
sin sambo, son, bror och föräldrar.  Det indikerar att fas 3-9 finns med i den utvecklingen.  
 
Mattias blir öppnare och ärligare och en stor skillnad för honom är att han och hans 
sambo nu har gemensam ekonomi. Det innebär fas 5 där han provar nya roller och 
relationer. Det finns också inslag av fas 2 med självreflektion. Det är svårt att se vilka fler 
faser som kan ha varit aktuella för Mattias vad gäller relationer och socialt stöd. Han ger 
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tydligt uttryck för att stödet från sambo och familj har betytt mycket för honom.  Han har 
varit spelfri i ca två år, sedan återfallit på grund av spelreklam men ganska snart blivit 
avslöjad av sin sambo och familj.   
 
Sammantaget visar analysen att det är tydligt att det sociala stödet och relationer är viktigt 
för förmågan att gå vidare från krisen. 
         

6.6 Tema lärdomar och utveckling 
 
6.6.1 Lärdomar 
 
De intervjuade fick frågor om vad de hade lärt sig genom den kris de har genomgått och 
vilket råd de skulle ge en person som är i kris som uppstått på grund av spelberoende. De 
är överens om att det är viktigt att berätta och öppna upp sig. 
 
      Micke: ”Berätta allt, bara kör, det, försök inget mer, berätta allt som du har inom dig,  
      för det blir inte lättare men det blir bättre. Det blir svårt och det är mycket du ska ta  
      dig igenom. Berätta allt, kom ur det här och det är inget du behöver vara rädd för, det  
      kommer inte att göra ont, det kommer, det kommer bli bra.” 
 
      Mattias: ”Sedan prata om känslor, hur känns det nu liksom, nu tittar vi på tv, nu  
      kommer det spelreklam, hur känner du? Kunna prata om det. Reflektera över det så  
      där. Det tror jag är viktigt.”     
 
      Tomas: ”Ja, lärdomen är att man måste söka hjälp!  Man måste ta hjälp. Alltså, du  
      måste kasta fasaden och ta hjälp när du känner att den håller på och spricker. Det går  
      inte att vänta till fasaden har rasat ihop utan märker man att det börjar bli en spricka i  
      den då måste man ta hjälp.”          
 
Tomas har i sitt liv försökt lösa sina problem själv. Som svar på om detta med att vilja 
lösa saker själv är ett genomgående tema för honom säger Tomas: 
        
      ”Ja, det är det. Det har alltid varit så. Jag har sällan i mitt liv sökt hjälp eller alltså, av  
      folk. Jag ställer gärna upp och hjälper folk men jag, jag begär sällan hjälp själv.” 
 

Viljan att vilja lösa saker själv var startskottet för den situation han befinner sig i 
dag. I en ekonomisk kris valde han att inte prata med sin fru utan började spela på 
hästar, lotter och tips. I dag förstår han att det är viktigt att be om hjälp men har 
inte utvecklat den förmågan fullt ut.  
 
6.6.2 Utveckling 
 
Micke har förstått att det går att förändra saker om man tar tag i dem och som han 
uttrycker det, bli vuxen:  
 
      ”Det jag har lärt mig personligen, jag vet att det här inte går att lämpa på alla,  
      men just för mig, det går att förändra dig, bara du vill, bara du lägger manken  
      till så går saker att göra. Ja, men just att, vill du förändra någonting, så gör det.  
      Så det jag har lärt mig mest är att bli mer ansvarstagande. Jag har lärt mig att bli 
      vuxen.” 
 
Micke berättar med emfas om glädjen i att känna sig och agera som en vuxen. Han 
får energi och styrka från att bete sig vuxet och ser det som en anledning till att han 
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fortsätter i sitt liv.  
 
Mattias har blivit mer öppen och pratar om vad han tänker och känner. Han har 
också börjat se på andra typer av filmer och utvecklas av det. Han har börjat röra på 
sig mer och har infört flera nyttigheter i sitt liv. Att cykla till och från jobbet har 
blivit viktigt för honom också för att det ger honom en stunds egentid. Dessutom 
har han förstått vikten av att prata om saker:  
  
      ”Ja, det är något jag jobbar med, bli mer öppen och prata om, speciellt efter det 
      här eftersom hon har, dels det här med problemlösning att man skjuter saker  
      framför sig eller inte vågar prata om saker, att jag försöker varje dag nu prata  
      om någonting, ”de sa så här på förskolan, det här måste vi göra” eller ”de ska ha  
      en aktivitet”, sådana här små saker, att man börjar på de mindre grejerna och  
      sedan försöker prata om allting hemma. Med min sambo framför allt, det är  
      henne jag har ljugit för.” 
 
Tomas har ändrat sin syn på människor och förstår att det inte är ”idioter” eller 
misslyckade människor som hamnar i ekonomisk kris och kanske är med i 
Lyxfällan på TV, utan det kan hända även intelligenta och kapabla människor. Han 
summerar sitt nya sätt att leva med mottot: Jag är inte stolt över det jag har gjort, 
men jag är stolt över det jag gör. Han menar att han inte kan påverka det som har 
hänt men han visar att han vill förändra sitt liv.   
 
      ”Man har ändrat bara hur man ser på människor också, ta vara på de här  
      stunderna, hur lätt det är att hamna i den situationen jag har gjort. Tidigare har  
      man till exempel tänkt om tittat på Lyxfällan på TV, ”vilka idioter, hur hamnar  
      man där?” Jag skulle ha kunnat vara med i Lyxfällan. Så jag menar, jag är ju  
      inte den här misslyckade personen som man tror om folk som är med i  
      Lyxfällan eller annat så där utan, jag är, kapabel”. Och hur lätt är det inte att  
      bli missbrukare av någon form. Så såg jag inte riktigt på det förut.” 
 
6.6.3 Analys tema lärdomar och utveckling 
 
De intervjuade har genomgått en utveckling. Det transformativa lärandet innehåller 
precis det ordet antyder, en transformation. Något ska ha skett på ett djupare plan och 
det tar avstamp i en kris, i en situation som inte kan hanteras på det sätt man tidigare 
levt och tänkt på. För att kunna gå vidare och ur krisen krävs omdaning genom 
reflektion, rannsakan, göra upp med det gamla, hämta kraft från mötet med andra i 
liknande situation, utforska nya roller, handlingar och relationer, planera sitt agerande, 
skaffa sig kunskap och färdigheter, börja prova de nya rollerna, bygga kompetens och 
självförtroende och till slut använda de nya perspektiven integrerat i sitt nya liv.  
 
De intervjuade har gjort stora förändringar och visar tecken på att ha förändrats på ett 
djupare plan. De är eniga om att det är viktigt och nödvändigt att prata om vad man 
känner, öppna upp sig och kunna be om hjälp. Fas 3 är tydlig här. Att omvärdera sina 
meningsperspektiv är, enligt de alla tre, nödvändigt för att kunna gå vidare. Även fas 5-9 
är märkbara i deras sätt att börja agera på nya sätt. 
 
Tomas har tankar om vad som behövs för en person i kris orsakad av spelberoende. Att 
be om hjälp och vara öppen.  Enligt honom själv lever han inte enligt detta fullt ut själv 
men har insikter om att det är så. Min tanke är att skulden för vad han har gjort mot sin 
familj försvårar för honom att ta hjälp i högre grad samt att han ”alltid” varit en person 
som försökt lösa sina problem själv – ett genomgående tema i hans liv. Tomas spelade 
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inte som ångesthantering eller att söka kickar utan som ett sätt att försöka lösa en 
ekonomisk kris. Det antyder att hans ”jag ska fixa/lösa själv” i stället för att be om hjälp 
och vara ärlig, kan vara huvudanledning till att han är där han är i dag. Spelandet fick 
honom att inte mår bra. Att försöka vinna pengar genom olika typer av spel var hans sätt 
att försöka lösa ett problem. Tomas förstår vilken väg han behöver gå men på det 
området är inte transformationen klar. 
 

6.7 Tema efter krisen 
 
Det har gått olika lång tid för de tre intervjuade i att vara spelfria.  När intervjun görs har 
Micke varit spelfri i ca två månader. Han har fått hjälp genom en KBT-terapeut på sin 
arbetsplats företagshälsovård och gått till en självhjälpsgrupp för stöd. Han har dessutom 
fått mycket stöd av sin bror som varit spelmissbrukare och har även fått stöd av sina 
föräldrar. Han har registrerat sig på spelpaus.se som gör att han inte kan spela. Micke 
uttrycker god tillförsikt och att han mår mycket bra. 
 
      ”Men, så här bra har jag inte mått på otroligt länge. Så det är så, det blir bättre, och  
      just att vara på väg åt rätt håll. Ekonomiskt på väg åt rätt håll, jag har en otrolig  
      uppförsbacke men jag är på väg åt rätt håll. Relationsmässigt på väg åt rätt håll, så det  
      blir ju bättre, men absolut inte lättare, just för att uppförsbacken är ju lång och det  
      finns ingen utväg. Nu är det bara att ta tag i allting på så sätt blir det bättre men det  
      blir inte lättare.” 

 
 Han ser förändringar hos sig själv men även sådant som andra lägger märke till: 
Ja, jag har djupnat som människa, inte bara mot mig själv utan även mot 
andra. Jag frågar Micke om vad han tror gör så att mår så pass bra som han gör i 
dag:  
 
      ”Ja, men det är det här. Att jag är öppen och ärlig. Att jag inte har något att  
      dölja och att jag är mer öppen för, mer öppen för samtal, mer öppen för saker  
      och ting. Sedan lyssnar jag mer på mig själv nu och så får det att låta som allt  
      är jättebra, men så som det var innan med gamla Micke, och som det är med  
      nya, så är det verkligen jättebra. Det känns, jag tycker, det känns skönt nu.” 
  
När krisen startade, kunde han föreställa sig att han skulle må så här bra längre 
fram?  
 
      ” Både ja och nej. Allt var ju kaos men jag vet, jag vet att jag hade i bakhuvudet  
      lite vagt att, inte att jag skulle må så här bra, men att det kommer, att nu  
      vänder det, men jag kunde inte föreställa mig vart det skulle vända, men jag  
      kunde föreställa mig att det skulle bli bättre, men inte så här bra. Inte, då var  
      det bara fokus på det ekonomiska, då var det inget fokus på mitt välmående, så  
      det kunde jag inte föreställa mig, mer att, jag tror att bilden jag hade i huvudet  
      var att kanske, att jag skulle ha någonstans att bo, att jag skulle ha en ok   
      ekonomi, det var nog mer det, men inte något personligt hur jag skulle må.” 
 
Tomas hade spelat under många år men under de senaste tre åren som spelare på 
ett sätt som var problematiskt. Han har varit spelfri i 2½ år och fått gruppbehand-
ling samt varit aktiv i en självhjälpsgrupp under mer än två år när intervjun görs. 
Han har också registrerat sig på spelpaus.se men de två första åren som spelfri 
fanns inte den tjänsten. Han har en stor ekonomisk skuld att kämpa med, samt 
starka skuld-känslor gentemot sin familj. Han sörjer att han inte har någon kontakt 
med sina barn eller barnbarn och att han inte kan få det förrän han har återbetalat 
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pengarna. När det har skett har barnbarnen nästan blivit tonåringar och han har 
missat deras barndomsår.  Känslan av ensamhet kan i stunder väcka uppgivenhet 
hos Tomas: 
 
       ”Jag får inga belöningar för att jag inte spelar. I och med att, på ett sätt mår  
       jag ju bättre, men jag mår inte bättre genom att jag inte träffar mina barn och  
      där är ingen förändring. Om jag skulle börja spela nu, och komma tillbaka där, 
      hamna hos Kronofogden, få inkassobrev osv, vad spelar det för roll, det är  
      ingen som ser dem.” 
 
Ändå beskriver Tomas att han på ett sätt mår bättre i dag än när han var aktiv i 
spelandet. 
 
      ”Även om jag mår dåligt än i dag, så mår jag bättre på ett sätt än vad jag gjorde 
       under den här spelhärvan. I dag behöver jag inte, alltså, i dag har min  
       hemlighet kommit fram, vare sig jag valde att gå ut med det helt eller till min  
       familj så att, hemligheten har kommit fram, jag behöver inte komma hem och  
       tömma brevlådan, jag behöver inte hålla på och smussla med räkningar eller  
       något sådant där. Men det som gör att jag mår sämre det är ju att jag  
       inte har familjen kvar. Jag har inte släkten kvar knappt. Vänner borta, alltså. 
       Jag har förlorat så otroligt mycket så det gör ju att jag mår ju sämre på det  
       sättet, men det är en sådan otrolig skön lättnad att slippa hålla på och gömma  
       undan saker. ” 
 
Jag ber Tomas jämföra sig själv med den han är i dag och den han var då han var 
aktiv i spelandet.  
 
      ”Nu är det en lugnare Tomas, som ändå, som har fått en helt ändrad syn på livet  
      än vad jag hade då. Han, den Tomas var ju också mer inne i, alltså, jag har en  
      jakt på pengar fortfarande men jag inser ju också att jag inte kan göra så mycket  
      åt jakten, mer än att försöka få in så mycket som möjligt på löner. Men då var ju  
      jakten hela tiden att försöka få in de här pengarna så fort som möjligt och då,  
      hela tiden tanken på ”vad ska jag spela på nu, hur ska jag göra för att dölja de här 
      pengarna”, att jag har tagit dem, de här räkningarna, var  ska jag dölja dem tills  
      det är dags att betala och alltså, allt det här och på det sättet är det skillnad och  
      folk som känner mig, både från förr och nu känner ju att alltså på något sätt har 
      jag kommit tillbaka lite, jag kan se en glädje av livet fast vissa dagar är det ju  
      jäkligt tungt. Då såg jag egentligen bara mörker.” 
 
Mattias har varit spelfri i ca tre månader efter en period då han återfallit i att spela 
under ca fyra eller fem månader. Innan dess hade han varit spelfri i två år. Han har 
gått i individuell samtalsbehandling inom kommunens öppenvård. Mattias ser 
skillnader i sitt sätt att tänka och agera före och efter att ha varit i spelmissbruk: 
 
      ”Den största skillnaden är konsekvenstänk, hur blir det om jag gör så här, det  
      fanns inte då. Utan ”nämen, jag sätter in 500 kr, det är inga pengar.” Men man  
      tappar vad pengar är. Det känns ju jobbigt. Det känns fantastiskt nu när man  
      inte har spelat på, jag vet inte hur länge, man liksom kommer tillbaka och  
      reflekterar över vad jag har gjort liksom. Ungefär som att man varit i, jag vet  
      inte, trans. Det tycker jag är jätteobehagligt. Så vet man att det är så pass många  
      människor som hamnar i, all reklam, testar, och så är man fast. Det är väldigt 
      lätt tror jag, att fastna och tappa begreppen.” 
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Mattias har, tillsammans med sin sambo och deras gemensamma ekonomi, en 
bättre ekonomisk situation i dag, trots skulder, än när han var i spelandet. 
 
      ”Jag märker skillnad på en gång, ekonomiskt, från att inte ha haft, vi säger 2000  
      kronor till att ha 15 000 över när alla räkningar är betalda. Det är jättestor  
      skillnad.” 
 
Hans mående är stabilt och även om det finns dagar då han mår sämre blir det inte 
riktigt illa. Han peppar sig själv och försöker hålla sig positiv. Mattias berättar att 
dottern och sambon är viktiga och deras gemensamma liv med vardags-må-bra-
stunder. Han trivs med sitt arbete och har ambition att ta sig uppåt, kanske studera 
och komma vidare. Han säger att det inte är lyxliv och sådant han är ute efter, utan 
ett arbete som han tycker om kan utvecklas inom.   
 
      ”Jag försöker väl, det får inte bli för mycket, det är lätt att det blir det. Men, vi 
      försöker, min sambo, hon har väl också liksom lite drömmar och mål, sina egna.  
      Hon har sin yrkesutbildning så hon har väl sagt att hon skulle vilja komma  
      tillbaka till det igen nu. Så det kan ju vara så, att man hjälps, man kan ha  
      gemensamma mål också, men det som är, men jag försöker liksom inte att ta på  
      mig för mycket. De har ju funderat hur jag har mått också när jag har jobbat sex  
      dagar i veckan. Om det har blivit för mycket. Men jag tycker, mitt det här extra- 
      jobbet är så pass roligt att det funkar.” 
 
Mattias resonerar kring att det inte får bli för mycket ansvar. Han för också fram 
vikten av både individuella och gemensamma mål för honom och sambon.    
 
6.7.1 Analys tema efter krisen 
 
De intervjuade har fått förändrade liv efter avslöjandet och genomgången kris.  Micke 
och Mattias mår betydligt bättre i dag än när de var aktiva i spelandet. Även Tomas mår 
på vissa sätt bättre eftersom stressen över att jaga pengar i spelandet och gömma samt 
ljuga inte längre finns. Men sorgen över att ha förlorat sin familj kan skapa uppgivenhet 
hos honom.  De har alla gått igenom fas 1 (desorienterat dilemma). Hos Mattias är fas 2 
(självrannsakan) och fas 3 (kritiskt göra upp med tidigare meningsperspektiv) tydligast 
eftersom han har resonerat kring bristen på konsekvenstänk när han var aktiv i spelandet 
och hur han fick en förvrängd syn på pengar.  Fas 4 finns inte hos Mattias då han, efter 
vad som kommer fram i intervjun, ännu inte sökt stöd eller hjälp hos andra med 
beroendeproblematik.  
 
Tomas lever ett ärligare liv och mår bra av det. Den förlorade kontakten med familjen är 
det som tynger honom känslomässigt. Han har, och gör fortfarande, gått igenom fas 2 
och 3 men också i hög grad åt fas 4.  
 
Micke har tagit tydliga steg med att göra upp med sina gamla meningsperspektiv. Han 
har också rannsakat sig själv. Han ljuger inte längre och har genom att vara mer öppen 
och närvarande bättre relationer med sin son och sina föräldrar.  Han har också sökt stöd 
hos andra med samma problem. Fas 2, 3 och 4 finns med.  
 
Faserna 5-9 finns hos samtliga, de har utforskat, planerat handlingar, utvecklat 
färdigheter och provat nya roller. De har vuxit i självförtroende och mår bättre i dag än 
vad de gjorde i fas 1, krisen som antigen var under perioden med aktivt spelande 
och/eller efter avslöjandet.  
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Fas 10 handlar om att de nya förhållanden integreras med de nya perspektiv som tiden i 
kris och efteråt har lett fram till. Det finns skäl att tro att så har gjorts men på grund av 
den korta tidsperiod efter att de har blivit spelfria, som i Micke och Mattias fall, anser jag 
att det behövs mer tid för att säga om en integration har skett. I Tomas fall har det gått 
längre tid. Han har tagit många steg för att kunna gälda sin skuld, vilket är det som ger 
honom mening i livet. Han både hjälper andra och tar hjälp i gemenskapen i själv-
hjälpsgruppen. Hans liv står samtidigt på vänt – han går inte vidare förrän han har 
betalat av sin skuld och förhoppningsvis återfått kontakten med sina barn och barnbarn. 
Han spelar inte, men när han är uppgiven och vid lågt hopp om att få tillbaka kontakten, 
kommer tankarna på att spela igen. 
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7. Diskussion 
 

7.1 Resultatdiskussion 
 
Våra meningsperspektiv och meningsscheman har enligt Mezirow (1991) stor inverkan 
på våra liv. När livet utmanar oss kan det ge en möjlighet att ifrågasätta tidigare 
övertygelser och handlingar men också vår självbild. Den här uppsatsen handlar om det 
personliga perspektivet: självbild, sätt att leva och betydelsen av relationer hos personer i 
kris orsakade av spelberoende.  
 
Som jag citerade Mezirow (1991) under teori-kapitlet menar han att transformativt 
lärande bland annat innebär ett kritiskt granskande av övertygelser och känslor, sätta ett 
nytt perspektiv framför det gamla eller integrera gamla och nya perspektiv och sedan 
handla utifrån detta. Detta för med sig ett kraftfullare själv, en kritisk förståelse för hur 
man har blivit formad av sociala relationer och kulturen och gett mer funktionella 
strategier och möjligheter till att agera. Att agera, betonar Mezirow (a.a), är en väsentlig 
del i det transformativa lärandet. Som studiens resultat visar har de intervjuade 
personerna agerat och lever andra liv än vad de gjorde när de var aktiva i spelandet. 
Validering är också av betydelse. Här spelar det sociala stödet och relationer en viktig del. 
När de närstående kan visa det, trots sina egen chock och tillitsbrist, kan validering ges 
av de anhöriga när den spelberoende personen börjar utvecklas och lämnar sitt spelande 
bakom sig.  Även självhjälpsgrupper och behandling kan spela in i valideringen. Två av 
de intervjuade har fått gott stöd och validering av sina närmaste medan den tredje har 
sökt det genom gemenskapen i en självhjälpsgrupp. Det går också att tänka sig att 
validering sker när den spelberoende personen slutar spela, tar tag i de problem som 
finns och märker att livet förändras – att livsförändringen i sig är en form av validering. 
Men det går inte att underskatta det sociala stödet och vikten av goda relationer.  
 
Förståelse är en annan viktig del i Mezirows teori. Vad har deltagarna i intervjun förstått? 
De har förstått att de är spelberoende och hur destruktivt det har varit för dem att spela. 
De har förstått att chansen att vinna, och i så fall behålla vinsten, är mycket liten. De har 
förstått värdet av sociala relationer. Micke har utvecklats i sina roller som pappa, bror 
och son och är mycket mer närvarande samt öppnare med sina tankar och känslor. 
Mattias har också blivit öppnare gentemot sin sambo och berättar mer om sina tankar 
och känslor. Tomas sörjer förlusten av sina viktiga relationer och det som ger honom 
mening i dag är att ekonomiskt återbetala till sin familj. 
 
Värdet av pengar är också en sak som personerna har förstått på ett annat sätt än när de 
var i spelberoendet. Pengar kan förlora sitt värde när de bara är digitala siffror på en 
skärm snarare än faktiska sedlar i handen. I dag har de alla stora skulder och håller på att 
betala tillbaka och deras syn på pengar är förändrad. Nu kan 500 kronor vara mycket 
pengar jämfört med tidigare. Analysen har visat att nästan alla Mezirows faser finns i 
processen hos de spelberoende. Alla har visat prov på förmåga till självreflektion. Vad 
gäller förändrade meningsperspektiv kan inte studien med säkerhet fastställa detta. Det 
finns skäl att tro att deltagarna har närmat sig detta i olika grad. Det har också gått för 
kort tid för att säga om fas 10 är uppnådd. Vilken tidslängd som skulle kunna antas vara 
behövlig för att kunna säkerställa om transformation har uppnåtts kan diskuteras. Min 
tanke, efter att ha gjort denna studie, är att det kan behövas minst fem år av spelfrihet 
och att den spelberoende har genomgått en del utmanande kriser (förlorat arbete, 
relationer eller på andra sätt ha utmanats) utan att ha återfallit i att spela om pengar.  
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7.2 Metoddiskussion 
 
Det hade varit bra att även intervjua kvinnor för att få en bredare bild av spelberoende-
populationen. Andelen kvinnor med problemspelande ökar och för den här studien 
gjordes försök för att kunna få intervjua kvinnor med spelberoende. Det gjordes genom 
att uppsöka en självhjälpsgrupp för spelberoende, där även kvinnor fanns närvarande. 
Ingen kvinna anmälde sig till att bli intervjuad. I forskning om spelberoende är det bra 
att bredda urvalet med att ha med kvinnor i intervjuunderlaget.  
 
Det är ett lågt antal personer, n=3, som är intervjuade. Det vore intressant med en 
liknande studie med betydligt fler deltagare och med större bredd på kön och ålder. Det 
större underlaget skulle kunna ge ett mer tillförlitligt resultat. Livsberättelseintervjuer är 
en form som jag anser fungerar bra för den här typen av studie och dess syfte. Det var lätt 
för personerna som deltog att berätta och de var villiga att dela med sig av sina 
erfarenheter. De såg ett gott syfte i att det kunde vara till hjälp för andra. Att söka de tio 
faserna i de sju temana tycktes vara rimligt. Det kunde finnas fler teman att använda sig 
av, till exempel ”värde av pengar” men jag ansåg att det temat hörde samman med ”efter 
krisen”. Eftersom det hos en spelberoende så tydligt finns fas 1, desorienterat dilemma, 
hade det inte varit möjligt att använda till exempel Nohls fem faser i transformativt 
lärande. Men det är inte uteslutet att det finns andra versioner av transformativt lärande 
eller andra teorier som skulle ha fungerat utmärkt att använda sig av för att undersöka 
vilket och till vilken nivå av lärande och utveckling som deltagarna genomgick. 
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Mezirow (1991) betonar att de faserna inte är en steg-teori utan en utvecklings-
progression som inte följer tydliga steg. Hjälpsamt i denna progression är förmågan till 
reflektion och den kan höjas med hjälp av utbildning med fokus på att bli mer medveten 
om de föreställningar och känslor som finns hos en. Att lära sig att kritiskt granska sina 
antaganden, ta in nya och kunna göra en syntes av gamla och det nya tankar. Därefter 
agera. Sker detta i den behandling som står till buds för spelberoende i dag? Kan 
behandlingen annars tillföras dessa aspekter? Kan det pedagogiska perspektivet bidra till 
att utveckla och förbättra spelberoendebehandling? Dessa är frågor som jag föreslår som 
vidare forskning.  
 
Den behandling som är mest vanlig i dag för spelberoende har tydliga pedagogiska inslag. 
Det vore intressant med fortsatt forskning utifrån de tio faserna på till exempel kursen 
återfallsprevention, (KBT), som är en vanlig behandlingsform för spelberoende. I den 
kan jag se faserna 4-10 som mer eller mindre tydliga delar i gruppbehandlingen. De tre 
första stegen kan kännas igen när en person först söker hjälp för sitt spelberoende eller 
innan han eller hon är redo för kursen i återfallsprevention. Under behandling i grupp 
finns tillfällen till reflektion kopplade till lektionerna som har olika rubriker. Det kan till 
exempel vara ”tankefällor”, ”motivation och förändring” eller ”sughantering”. Hur 
mycket reflektion som görs beror dels på deltagarnas villighet till detta, dels på vilken 
vikt behandlarna lägger på reflektion. Processen genom de tio faserna är inte självklar 
eller konstant. Det är svårt och kan vara mycket smärtsamt med transformativt lärande. 
Självbedrägeri eller att byta riktning i processen kan vara fallgropar på vägen mot nya 
perspektiv. 
 
Om det fanns en kunskap hos behandlare om de tio faserna och transformativt lärande, 
skulle det gynna en behandling, antingen i grupp eller individuellt? I den form som jag 
beskriver ovan eller möjligen i en ny behandlingsmetod. Om den spelberoende själv 
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kände till dessa tio faser och förståelsen för meningsperspektiv, skulle det kunna vara 
hjälpsamt i progressionen? Det går inte att tvinga fram reflektion men det går att göra 
chansen till det så gynnsamt som möjligt. Man skulle kunna se de tio faserna som en 
slags karta över utveckling. Det är inte nödvändigt att gå från 1 till 2 och vidare till 3, utan 
”kartan” visar vilka möjligheter som finns och vad de olika faserna innebär. Om det i 
behandling för spelberoende gjordes interventioner med reflektion kring menings-
perspektiv kunde den här ”kartan” (förståelsen för det transformativa lärandet och dess 
tio faser) kunna vara hjälpsam.  
 
Mezirow (1991) hävdar att om alla faser har genomförts är utvecklingen irreversibel. Det 
ska inte gå att backa från det förändrade meningsperspektivet som har uppnåtts. Jag 
håller mig undrande till detta vad gäller beroendeproblematik. Många med missbruks-
problem, av substanser eller spel, talar om en nödvändig vaksamhet även efter längre 
perioder som nyktra eller spelfria. I synnerhet gäller detta om en kris har uppstått i livet. 
Det vore intressant att finna tidigare gjord forskning i detta ämne eller utföra en sådan 
forskning. Möjligen där deltagarna har fastställts till att ha gått igenom alla tio faser, fått 
ett förändrat meningsperspektiv och hur spelfrihet eller nykterhet (vid substans-
missbruk) har bevarats. Även när alla tio faser inte har genomgåtts och en fullständig och 
irreversibel transformation har uppnåtts, bidrar det transformativa lärandet till att höja 
medvetenheten om vad en spelberoende i kris är med om. Det kan vara en god hjälp för 
både behandlare och de spelberoende själva och ett utgångsläge för fortsatt forskning. 
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De frågor som fritt har använts som utgångsläge:                                                   Bilaga 1 

 

Vill du berätta om hur det var när du insåg att du hade ett spelberoende? 

 

Vill du berätta om de tankar du hade om dig själv och hur du hade levt när du spelade?  

 

Vill du berätta om hur du under den här fasen såg på livet i stort–relationer, arbete och vad som 

gav mening i ditt liv?  

 

Vill du berätta om i fall du sökte hjälp och i så fall hur?  

 

Vill du berätta om hur dina relationer påverkades under den här tiden?  

 

Vill du berätta om hur du gick vidare?  

 

Vill du berätta om hur det påverkade dig, det sätt du gick vidare på?   

 

Hur är livet nu? 

 

 

 

 

 

Alla frågor har inte ställts utan de har funnits med som ett underlag och checkats av mot slutet av 

intervjun. Jag har varit noga med att betona att det är deras berättelse som är viktig och att de kan 

känna sig fria att berätta det som känns väsentligt för dem. 
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Vill Du delta i en studie om vad och hur man lär sig i en kris som uppstått pga          Bilaga 2 
spelberoende? 

Att vara spelberoende är något som kan ge allvarliga konsekvenser och försätta den 
spelberoende i kris. Många har försökt dölja sitt spelberoende under en längre tid och 
försökt lösa situationen genom att t ex ta lån och spela mer i hopp om en storvinst som ska 
ordna upp allt. När situationen blir ohållbar och konsekvenserna inte längre går att dölja för 
omgivningen brister bubblan.  
 
Ungefär 200 000 personer i Sverige har spelproblem och samhället tar detta på allt större 
allvar genom nya lagar och regler.  
 
Syftet med min studie är att undersöka hur och vad en person som har varit i en kris orsakad 
av spelberoende lär sig och om denna kunskap kan tillföra behandling av spelberoende 
något.  

Studien genomförs i Västerås och jag vänder mig till de som har en spelberoende-
problematik och har gått igenom en kris.  

Studien är ett examensarbete i pedagogik på Mälardalens Högskola.  
 
Studien kommer att genomföras med intervjuer under vårvintern 2019. Intervjun kommer 
att beröra din erfarenhet av kris orsakad av spelberoende. Intervjun beräknas ta 70 minuter, 
det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som vi kommer överens om. 
Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att 
ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så 
att ingen individ kan identifieras. Resultatet kan komma att presenteras i form av en muntlig 
presentation till andra studerande samt till handledare och i form av ett examensarbete. När 
examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Mälardalens 
Högskola. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av 
arbetet.  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 
motivering.  

Jag frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Om du är intresserad välkommen att svara 
genom att maila eller ringa mig.  

Ansvariga för studien är Lysa Öster och handledare Ulrika Jepson Wigg. Har Du frågor om 
studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 
Lysa Öster                                                                                            Ulrika Jepson Wigg  
lysaoster@gmail.com                  ulrika.jepson.wigg@mdh.se 
0707 – 60 00 37                  021 – 10 15 65 
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