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Förord	  	  
Jag vill tacka alla personer som har varit delaktiga i min studie. Främst vill jag tacka mina 
respondenter som ställt upp och varit den bidragande faktorn till att denna studie gick att genomföra. 
Jag är tacksam för att ni valde att ställa upp och dela med er om era erfarenheter.  
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Abstract	  
Gambling or games that involve money has become more and more popular in recent years as the 
development in gambling has expanded considerably. Today gambling exists in many different ways. 
Jack Vegas machines, tip, scratch cards, various lottery games, casino, etc. Gambling is a pleasure 
that can quickly develop into an addiction. The purpose of this study is to learn about how people that 
has a gambling addiction experience abnormal in everyday life. The study uses a qualitative approach 
with five male respondents that has a gambling addiction. The five male respondents are between 22-
34 years. The study uses a hermeneutical approach which is considered important to be able to create 
an understanding on how individuals with a gambling experience feel abnormal in everyday life. 
Analysis part uses data material from empirical chapter and reference frame to better understand the 
subject area. Then the study question, How do people that have a gambling addiction feel abnormal 
in everyday life?, will be answered. Results of the study show that participants feel abnormal in the 
social context, participants even show divergent actions so that they can gamble. Gambling addiction 
is something that affect the participants daily lives, their concentration, behaviour, actions, 
relationships with family, friends and work and their vision and goals in life.	  
 	  
Keywords: Gambling addiction, stigma, crime, deviant, social	  
 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning	  
Spel om pengar har blivit mer och mer populärt de senaste åren då utvecklingen inom spel har 
expanderat betydligt. Idag finns det spel om pengar allt från Jack Vegas maskiner, tipset, skraplotter, 
olika lottospel, kasino, etc. Spel om pengar är ett nöje som snabbt kan utvecklas till ett beroende. 
Syftet med denna studie är att studera hur personer som har ett spelberoende upplever sig avvikande i 
vardagslivet. Studien använder sig av en kvalitativ metod med fem manliga intervjupersoner mellan 
22 – 34 år som har ett spelberoende. Studien använder en hermeneutisk tillvägagångsätt vilket anses 
som viktigt för att skapa en förståelse över hur individer med ett spelberoende upplever sig avvikande 
i vardagslivet. Analysdelen använder datamaterial ifrån det empiriska kapitlet och referensramen för 
att skapa kunskap inom ämnesområdet. Därefter besvaras studiens frågeställning, Hur upplever 
personer som har ett spelberoende sig avvikande i vardagslivet? Resultatet av studien visar att 
deltagarna upplever sig avvikande i det sociala sammanhang som dem befinner sig i, deltagarna utför 
även avvikande handlingar för att kunna spela. Spelberoendet är något som påverkar deltagarnas 
vardag, deras koncentrationsförmåga, beteende, handlingar, relationer till familj, vänner och arbete 
och deras vision och mål i livet.	  
 	  
Nyckelord: Spelberoende, stigma, kriminalitet, avvikande, socialt	  
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1. Inledning  
Idag ligger Sverige topp i världen när det gäller spelutbud och en mängd olika sorters spel finns 
tillgängligt antigen hos Svenskaspel eller utlandsbaserade företag. Reklam om spel syns på tv, radio, 
tidningar och skyltar runt om i Sverige. Det är lättillgängligt att kunna spela på Jack Vegas maskiner, 
tipset, skraplotter och olika lottospel eftersom de finns tillgängligt i nästan varje mat- och godisbutik. 
Ifall man inte vill träffa folk när man spelar så kan man hitta samtliga spelformer samt kasinon på 
internet. Detta kan vara en bidragande faktor till varför så många människor i Sverige har ett 
spelberoende.   

1.1 Bakgrund  
I Sverige har spel om pengar eller andra värdesaker troligen funnits sedan 200-talet då arkeologerna 
funnit de äldsta tärningarna. Kortspel började förekomma omkring 1400-talet och de första lotterierna 
organiserade sig runt 1690-talet. Under 1800-talet började spelandet i Sverige utvecklas och blomstra 
genom att svenska staten erbjöd och marknadsförde spel allt mer kommersiell. Penninglotteriet som 
är föregångare till dagens Svenskaspel startade 1897 och den moderna svenska spelhistorien tog sin 
början. År 1923 tilläts totalisatorspel som är ett system för vadhållning vid hästkapplöpning och 1934 
blev stryktipset legalt som handlar om att tippa på fotbollsmatchernas slutresultat 1, X eller 2. Mellan 
åren 1950-1960 talet introducerades restaurangkasinon och samtidigt blev spelautomaterna på krogar 
och andra nöjesställen allt vanligare. Lotto introducerades 1980, skraplotter och oddset som innebär 
tippning på sportevenemangs tillkom 1986, Keno 1992, statliga kasinon 2001 och statlig 
internetpoker blev legalt 2006. (Folkhälsomyndigheten: Hämtad 2016-01-11). År 1934 bildades AB 
Tipstjänst med ensamrätt att arrangera tips i Sverige. Detta eftersom olagliga vadslagningar ökade 
under 1920- och början på 1930-talet i Sverige och det var något som Sveriges riksdag ville stoppa 
och låta ske inom tryggare former. Penninglotteriet som arrangerade lotter och AB Tipstjänst som 
arrangerade tips slogs 1997 ihop och grundade dagens Svenska spel. Idag har Svenskaspel ensamrätt 
i Sverige att arrangera tips som innebär sportevenemang inom alla olika sporter och skraplotter. Inom 
lottodragningar så är det fortfarande andra aktörer på marknaden som konkurrerar med Svenskaspel 
och dessa är exempelvis postkodlotteriet och kombilotteriet. Svenska spel är ett reglerat spelbolag 
tillsammans med exempelvis postkodlotteriet och kombilotteriet. Det betyder att dessa spelbolag får 
sina speltillstånd av regeringen och där större delen av vinsterna går tillbaka till svenska staten och 
olika sportföreningar i Sverige (Svenska spel: Hämtad 2016-01-11). Tillsammans med internets 
utveckling så har spel om pengar blivit allt smidigare och större. Det är idag enkelt att överföra 
pengar från sitt bankkonto till sitt spelkonto och antalet spelhemsidor finns i överflöd. Allt från nät 
kasinon, poker och sportspel går idag att spela på internet och spelgränserna råder ingen maxnivå. 
Svenskaspel har själva ansökt om att få starta nät kasino, men blivit nekade då det hittills endast 
erbjudits till oreglerade spelbolagen. De oreglerade spelbolag är utländska spelbolag som engelska 
Bet365, Ladbrokes och svenska Unibet, Expekt och Betsson som har Malta som bas och som riktar 
sig mot svenska spelare. De utländska spelbolagen omfattas inte av de lagar och restriktioner som 
gäller för svenska aktörer och har därför bredare och större utbud av spel till spelarna. (Svenska Spel 
Media: Hämtad 2016-01-11).  

1.2 Problemdiskussion  
Undersökningar visar att spel är beroendeframkallande eftersom vi idag befinner oss i en värld där 
det är lättillgängligt att kunna spela olika spel om pengar. På internet, butiker, krogar och kasinon 
finns det alltid någon form av spelutbud (1177: Hämtad 2016-04-07). I denna studie strävar jag efter 
att studera hur personer som har ett spelberoende upplever sig avvikande. Idag är det en tydlig trend 
att spela om pengar i olika former av spel och väldigt många har ett spelberoende. Detta har väckt ett 
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intresse hos mig att undersöka hur personer som har ett spelberoende upplever sig avvikande i 
vardagslivet.  

1.3 Syfte och frågeställning  
Syftet med den här studien är att skapa en förståelse för om personer som har ett spelberoende 
uppfattar sig som avvikande i vardagslivet och i sådana fall hur detta avvikande upplevs. För att 
kunna besvara mitt syfte kommer jag att följa min frågeställning: 
 
• Upplever personer som har ett spelberoende sig avvikande i vardagslivet och i sådana fall hur?    

1.4 Avgränsning  
Syftet med studien är att få en bättre förståelse för hur personer med ett spelberoende känner sig 
avvikande i vardagslivet. Spel finns idag i en mängd olika former, så för att studien inte ska bli för 
stor och utbrett så har jag valt att avgränsa den. Jag kommer att rikta min studie mot personer som 
har ett spelberoende av spel om pengar inom casinospel, tipsspel och pokerspel både via internet- och 
livespelande. Detta eftersom det är de mest populäraste spelformerna som utövas och som har störst 
marknadsföring i media. Jag är medveten om att det finns en mängd andra olika spelformer som man 
kan spela om pengar och bli beroende av. Men jag valde att nämna dessa tre spelformer i min studie 
och förstå hur personer som har ett spelberoende inom dessa spelformer upplever sig avvikande. 
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2. Tidigare forskning  
I mitt sökande efter tidigare forskning fann jag artiklar som har ett innehåll av personer som har eller 
har haft ett spelberoende. Forskningarna berikar min syn på problematiken som uppkommer med ett 
spelberoende och hur det påverkar individen. Med hjälp av mina forskningar som jag valt får jag en 
bättre förståelse och perspektiv för mitt fenomen som jag studerar.   

2.1 Vad är ett beroende? 
Beroendesjukdom är en kronisk förändring av hjärnans belöningssystem där våra minnen av 
upplevelser är lagrat som orsakar ett beroende. Idag klassas exempelvis beroende av spel som en 
beroendesjukdom och det finns inga effektiva metoder att ta sig ur ett spelberoende. Därför kallas en 
person som haft ett spelberoende men slutat spela för "spelfri spelare". Vår hjärnas belöningssystem 
är centralt vid beroendeutveckling där uppgiften är att motivera oss att göra saker som är viktiga för 
vår överlevnad. När vi gör något som vi tycker om eller är spännande så frisätter vårt system 
dopamin som gör att vi får en känsla av välmående. Handlingen som tillfredsställt detta välmående 
kopplas ihop i vårt minne som sedan talar om för oss att vi ska göra om detta igen. När hjärnan sedan 
ropar på att få uppleva denna spänning och handling igen så tillfredsställer vi oss själva för att må 
bra. Det är just detta som framkallar ett beroende hos oss människor. Om vi sedan inte får utlopp för 
vårt beroende så får vi ofta abstinensbesvär som innebär att vi försöker på de flesta sätt att 
tillfredsställa beroendet. Toleransnivån ökar hos människan som innebär att bruket av beroendet ökar 
och hjärnan vill ha mer av det som man är beroende av.   
 
De övergripande förändringarna som sker i hjärnan vid en utveckling av spelberoende är att hjärnan 
har en fantastisk förmåga att anpassa sig och organisera om sig för att få en balans i 
belöningssystemet. Om vi vid upprepande tillfällen spelar för en viss summa pengar så minskar 
belöningssystemets känslighet gradvis och hjärnan vill ha mer och högre nivå för att tillfredsställa 
sig. Ett beroende leder ofta till ångest och depression och den minskade aktiviteten i vårt 
belöningssystem skapar ett starkt sug att spela. Detta gör att man har utvecklat ett tvångsmässigt 
beteende för att undvika att må dåligt. (Hjärnfonden: Hämtad 2016-01-11). 

2.1.1 Sociala problem 
Spelmissbruk leder även till sociologiska problem. Det är uppenbart att spelberoendet leder till 
ekonomisk kris men det är inte det enda sociala problemet som uppstår. En spelmissbrukare har sitt 
största fokus på spel oavsett vart de befinner sig. Detta gör det svårt för spelmissbrukare att agera 
normalt i sociala sammanhang, speciellt på en arbetsplats och i förhållanden. På en arbetsplats kan 
det ta lång tid innan arbetskollegorna inser beroendet. Kollegorna kan låna ut pengar och sedan inte 
få tillbaka dem, vilket leder till att relationer mellan kollegorna försämras. Även i ett förhållande kan 
det vara svårt att veta ifall personen har ett beroende. Att något inte står rätt till kan man inse, men de 
första tankarna går till otrohet och inte till att personen är allvarligt beroende av spel. Personer som 
har ett spelberoende upplever sig ofta deprimerade, dricker mycket alkohol, har ångest, är arbetslös 
och andra sociala konsekvenser. Spelberoendet är en påverkande faktor till individens sociala 
problem i vardagslivet (Kunskapsguiden Hämtad:2016-04-07). 

2.2 Spelets påverkan hos ungdomar  
En studie av Randy Stinchfield som beskriver hur legaliseringen av spelandet i samhället påverkar 
individer och ungdomar till att spela mer och få ett spelproblem.  
 
Spel om pengar var för bara några år sedan olagligt i Nordamerika. Något som idag blivit legaliserat i 
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nästan hela Nordamerika och spelmarknaden blomstrar. Det handlar om spel som statliga lotterispel 
och kasinospel, men även privata spelformer som erbjuder det mesta av spelutbudet. Spelandet sätter 
nu sin prägel på alla delar av samhället, familjer, media och myndigheter. Legaliseringen av spel har 
påverkat människorna i samhället eftersom de dagligen utsätts för spelandets marknadsföringar på 
TV, tidningar och radio. Men även att se sin familj och vänner ofta tala eller spela spel påverkar 
individen. Exempelvis när en familj handlar mat i en butik och föräldrarna köper lotter i butiken, 
innan de väntar på maten i en restaurang kan man spela på maskiner eller när någon fyller år så kan 
man fira födelsedagen på ett kasino. Detta är en dramatisk förändring i människornas kultur och 
något som påverkar samhällsinvånarna till att spela (Stinchfield, 2000, s.154).   
 
Ju tidigare i åldrarna man får kontakt med olika sorters spel så ökar chansen att personen hamnar i ett 
senare spelproblem. Det har visat sig att spel hos ungdomar är en gemensam aktivitet där ungdomar 
har en högre frekvens av spelproblem än vuxna. I en telefonundersökning av 1054 ungdomar från 
Washington så kunde man konstatera att spelproblem var mer förknippat med manlighet, äldre 
ungdomar som har en veckolön över 50 dollar och som har minst en förälder som spelar. I en annan 
telefonundersökning av 702 ungdomar ifrån Minnesota så undersökte man psykosociala orsaker till 
varför ungdomar får ett spelproblem. Det visade sig att ungdomar som har föräldrar som spelar, eller 
föräldrar med dålig- eller ingen akademisk utbildning, tidigare drogmissbrukare eller som tidigare 
varit inom brottslighet har större risk att drabbas till ett spelproblem. En annan orsak till ett 
spelproblem hos individen är att personen har en positiv inställning till spel och räknar med att de ska 
tjäna pengar på att spela (Stinchfield, 2000, s.155).   
 
Denna studie var en kvantitativ undersökning där man skickade ut enkäter till sammanlagt 78.582 
ungdomar mellan åldrarna 16-20 för att studera vilka orsaker som påverkar individen att hamna i ett 
spelproblem. Undersökningen gick ut på att ungdomarna fick svara på fem frågor som de själva har 
utfört under de tolv senaste månaderna. Frågorna var; Har du spelat kortspel om pengar? Har du 
satsat pengar på idrottsevenemang? Har du satsat pengar på olika idrottslag? Har du köpt lotter? 
Har du spelat på kasino? Ungdomarna fick svara via en fem-gradig skala med svarsalternativ; inte 
alls, mindre än en gång i månaden, ungefär en gång i månaden, ungefär två gånger i veckan eller 
dagligen. Det finns även två olika spelproblems frågor i undersökningen, som var; Har du någon 
gång mått dåligt över det belopp som du satsat och vad kände du när du satsade det beloppet? Har 
du känt att du vill sluta spela om pengar men inte känt att du kan sluta? Dessa två frågor hade tre 
svarsalternativ, ja, nej och jag spelar inte om pengar (Stinchfield, 2000, s.159-160)   
 
Det har visat sig att 70% av pojkar som går i årskurs nio och 83% av pojkar som går tredje året på 
gymnasiet har rapporterat att de spelat på en eller fler än en av de svarsalternativen som fanns i 
enkäten under spelandet det senaste året. I jämförelse mot pojkarna så har 37% av flickor i årskurs 
nio och 60% av flickor som går tredje året på gymnasiet spelat under de senaste tolv månaderna. Av 
de som spelade dagligen om pengar så var det 8% av pojkarna och 1% av flickorna. Det som var det 
vanligaste spelet hos pojkar som gick tredje året på gymnasiet var lotterispel, där 18% spelade 
lottospel jämfört mot 6% av pojkarna som går i klass nio. När det gällde dagligt kasinospelande så 
var det 8% av pojkarna som gick tredje året på gymnasiet och 6% av pojkarna som gick i årskurs nio 
som spelade om pengar på kasino varje dag. Hos flickorna så visade det sig vara ganska likartade 
frekvenser i deras spelande. Det som var det populäraste spelen hos flickor som går tredje året på 
gymnasiet var lotterispel. Där spelade 6,3% av flickorna som går tredje året på gymnasiet och 1,5% 
av flickorna som går i årskurs nio dagligen. Flickor som spelade kasinospel var det 1,5% av flickor 
som går tredje året på gymnasiet som spelade och 0,4% av nioklass elever som spelade kasino 
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dagligen. Trots att lagligt spelande har en åldersgräns på 18 år, så spelade många yngre legaliserat 
spel men även spel som inte var legaliserat. 25% av minderåriga elever spelade på statliga lottospel 
och 10% spelade på kasino. Det som studien också visade var att ungdomar oftast mår dåligt av 
valutans storlek som de satsar på sitt spelande. Något som får individen att må dåligt av sitt spelande. 
Det visade sig att pojkar har åtta gånger större tendens att spela om pengar dagligen i jämförelse mot 
flickor. Detta eftersom pojkar anses ha större spelengagemang (Stinchfield, 2000, s160-161).   

2.2.2 Spelets problematik   
En studie av Reza Barmaki som beskriver hur spelandet i Kanada utökats väldigt snabbt under en 
kort tid och vilka konsekvenser det för med sig till individen.   
 
Under 1980-talet blev spel legaliserat och spelandet blev en normal del av samhällsmedborgarna i 
Nordamerika. Spelindustrin har växt från legaliseringens start och idag är spelandet ett socialt 
samhällsproblem som skapar stora konsekvenser för medborgarna. Det finns statistik på att efter 
spelandets legalisering så har det ökat brottsligheten i samhället och allt fler människor har ett 
spelproblem. Spelberoende handlar om en besatthet av spelande och en oförmåga att kunna sluta 
spela oavsett individens önskan att vilja göra det. De personer som har visat sig vara i högrisk 
kategorin för ett spelberoende är ungdomar och låginkomsttagare i Nordamerika där ungdomarnas 
chans till att bli spelberoende är två till fyra gånger högre än äldre människor. Konsekvenserna som 
medföljer med ett spelberoende är att individen får en ökad känsla av självmordstankar och själva 
handlingen att begå självmord. Individen får en ökad känsla av depression, det ökar chanserna till att 
delta i brottslighet, bli alkohol- och narkotikamissbrukare och det ökar sannolikheten att uppleva 
olika psykiska och beteendemässiga problem (Barmaki, 2010, s.47-48).   
 
Idag omsätts 13 miljarder dollar varje år på spel i Kanada och det finns 87.000 spelautomater, 33.000 
lottobutiker, 60 styckena kasinon, 250 kapplöpningsbanor och 25.000 licenserade spelbutiker i 
Kanada. Forskare tror att spelets utbud, antal individer som spelar och spelandets nivå kommer att 
utöka sig inom de närmaste åren. Det som anses som ett ännu större problem är internetspelandet 
eftersom ungdomar enkelt kan komma åt dessa spelhemsidor och ålderskontrollen är inte alltid 
kontrollerbar. Det har visat sig att landets ekonomi blir allt starkare ju fler personer som spelar på 
statliga spelbolag. Det är därför mycket troligt att spelandets utbud kommer att öka ytterligare 
eftersom det stärker landets ekonomi (Barmaki, 2010, s.50-51).   
 
Spel har en djup inverkan på individens psyke där det skapar problem som begränsningar och krav 
hos individens vardag. Så länge som individen har pengar att spela för så försvinner de psykiska 
besvären, men så snart pengarna är slut börjar ett fruktansvärt elända med depression och ångest som 
påverkar individen psykiskt. När individen befinner sig i sitt spelande så försvinner alla problem och 
världen är en bra plats med spänningar. När de spelar så känner sig individen stärkt och levande, 
tiden går snabbare och alla deras psykiska, sociala, ekonomiska, familjära, akademiska och 
arbetsrelaterade problem försvinner. Spelandet blir individens ultimata flyktväg ifrån problem och 
stress. Men något som slår tillbaka ännu djupare och hårdare när spelandet tar slut och alla pengar är 
förlorade (Barkmaki, 2010, s.57-58).    

2.2.3 Spelandets stigmatisering   
En studie av J. Dhillon. J. Horch och D. Hodgins som beskriver hur ett spelproblem skapar ett 
stigmat hos personer och hur olika kulturer tar sig an denna stigma.    
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Många människor spelar olika spel som inte påverkar deras liv, men 2% av befolkningen i Kanada 
har spelproblem som påverkar deras vardag. Det som påverkar individen mest med ett spelproblem är 
svårigheterna att få sin ekonomi att gå ihop och att behålla sitt arbete. Många människor vill få 
behandling för sitt spelproblem men stigmat som individen upplever med behandlingen är ett stort 
hinder för en del individer att utföra behandlingen. Forskare tyder att personer med ett stigma 
avslutar sin behandling innan ett fullt resultat av behandlingen uppnåtts. Personer ifrån östra delen av 
Asien är kända för sitt spelande och spelar väldigt mycket i jämförelse mot personer som är ifrån 
västra delen av Asien. Men det är väldigt få studier som har undersökt effekten av ifall stigma finns 
inom olika kulturella skillnader när det gäller spelproblem. Detta på grund av att personer som 
kommer ifrån östra delen av Asien är kända för sitt spelande, men har en låg andel 
behandlingssökande för sitt spelproblem. På grund av det så anses det finnas skillnader mellan olika 
kulturer om hur de ser på stigmat att få en behandling för sitt spelberoende (Dhillon, Horch, Hodgins, 
2011, s.633-634).   
 
Stigma spelar en viktig roll i livet för en person som har en psykisk sjukdom, där stigmatisering av ett 
spelproblem kan leda till skam som förhindrar personen att söka behandling för sitt spelproblem. 
Personer är rädda att bli stämplade genom sitt stigma och anses som en psykisk farlig person som är 
farlig för allmänheten. Detta gör att personer med problem undviker hjälp för att inte bli stämplad av 
sitt stigma och undviker nära sociala relationer för att stigmat inte ska blir synligt. Stigma beror till 
stor del av kultur och för Kinesiska familjer så är släktband något oerhört viktigt. Familjen går före 
individen och ifall en person har ett spelproblem så döljer man det stigmat så att inte det drar skam 
över familjen. Ifall en familjemedlem skulle gå ut med sitt stigma och därmed också skapa skamfläck 
för familjen, så kan det leda till att familjen tar distans ifrån den drabbade individen som skulle leda 
till att stigmat för den drabbade ökar (Dhillon, Horch, Hodgins, 2011, s. 634-635).    
 
I den här studien så valde man ut 50 deltagare som hade västasiatisk etnicitet och 64 deltagare som 
hade östasiatisk etnicitet. Deltagarna var blandat kvinnor och män mellan åldrarna 16 till 36 år och 
rekryterades genom en undersökning om "attityder till spel". Deltagarna fick inte veta att kulturen var 
intressant innan de deltog i studien. Studien var kvantitativ där deltagarna fick svara på frågor via ett 
frågeformulär som relaterade till spelproblematik och inte etnicitet. Frågornas svarsalternativ innehöll 
sex styckena alternativ mellan svaren "definitivt" till "absolut inte". Denna studie mätte mängde 
kontakt som deltagarna har haft med någon som har ett spelproblem, deras egna personliga 
engagemang i spelverksamheten och varför de började att spela. Studien undersökte även ifall det 
fanns skillnader på hur personer från öst- och västasien upplever stigmat för spelproblem (Dhillon, 
Horch, Hodgins, 2011, s.637-638).   
 
Resultatet visade att 70% av deltagarna började spela på grund av stress i vardagslivet. Resultatet 
visade också att 80% av deltagarna angav att spelandet sker på grund av dålig kemisk obalans i 
hjärnan, att det är genetiskt, eller att det är guds vilja. 20,2% av deltagarna angav att de har kontakt 
med en släkting som har ett spelproblem, 11,4% angav att de har kontakt med en nära vän som har ett 
allvarligt spelproblem och 7% angav att de har arbetat med en person som haft ett allvarligt 
spelproblem. De absolut vanligaste spelformerna var lotter som motsvarade 57% av deltagarna. Hela 
40,4% av deltagarna ansågs ha ett allvarligt spelproblematik och det visade sig att 30% av alla som 
spelade upplevde sitt spelande som ett socialt problem där de ville ha socialt avstånd till andra. Det 
som studien också visade var att personer som har östasiatiskt etnicitet ville ha mer socialt avstånd än 
personer som kom ifrån västasien. Något som betyder att östasiater stigmatiserar ett spelberoende 
mer än personer som kommer ifrån västasien, som innebär att öst asiater väljer att dölja sitt stigma 
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istället för att få hjälp med sitt spelproblem (Dhillon, Horch, Hodgins, 2011, s.639-640).    

2.2.4 Spelets konsekvenser  
En forskning av Carolyn Downs och Ryan Woolrych som beskriver hur spelandet förändrar 
individens personlighet och som kan påverkar familjesplittringar och skilsmässor.   
 
Spelandet uppfattas som ett socialt problem som påverkar individens hälsa negativt och där 
ett  spelberoende anses som en sjukdom. Ekonomiska förluster och skulder är en grundläggande 
aspekt för spelandets problem.  Individens behärskning av  spel har försvunnit och idag är effekten av 
spel något som förstör individen-  och familjens ekonomi. Skulder leder till  sociala skador och 
problem som påverkar individens  sysselsättningsgrad  som innebär att det blir svårare för personen att 
få en anställning och kunna klara av anställningen.  Det blir svårt att klara av betalningen för 
sin  bostad  som resulterar i att  individen eller familjen  som bor i bostaden riskerar att bli  avhysta.  I takt 
med att skulderna ökar hos  individer och familjer så ökar också brottsligheten  i samhället.  Att ha 
skulder leder till psykiska illamående, högt blodtryck, mag- och tarmsjukdomar, ångeststörningar och 
ett försvagat immunsystem.  Spel kan i enstaka fall resultera i individens rikedom, men i de flesta fall 
påverka blödningar i ekonomin som inte kan återställa den förlorade rikedom som skett på grund 
av  spelandet.  Personer som har ett spelmissbruk har oftast ett  beteende som bedrar och är väldigt 
oärligt.  77,3% av personer som går en behandling i en australiensk terapiklinik för sitt spelproblem, 
har erkänt att de varit oärliga och bedragit sin familj, nära vänner och partners. Genom att de försökt 
dölja sina utgifter som dem använt till spel.  Detta beteende har lett till att personer med spelproblem 
hamnar i skilsmässor och familjesplittringar (Downs, Woolrych, 2010, s.312-313).      
 
Denna studie är kvalitativ där man intervjuade 18 personer med spelproblem och skulder. Syftet med 
studien var att få en djupare förståelse för hur spel och skulder påverkar individens beteende. 
Intervjufrågorna var baserade på deltagarens upplevelser av skuld, effekter av skuld och hur personer 
med spelproblematik upplever sitt beteende mot familj och närstående (Downs, Woolrych, 2010, 
s.315-316). Resultatet visade att 83% i urvalet medgav att de bedragit och varit oärliga mot sin 
familj, vänner och arbetsgivare för att dölja sitt spelproblem. Det medgav även att de dolde bevis som 
exempelvis kontoutdrag, kreditkort, räkningar och rensade webbhistoriken på familjens dator för att 
inte familjemedlemmar eller partner skulle upptäcka deras spelande. Personer som dolde sitt 
spelproblem för familj och vänner upplevde konstant skuldkänslor, stress, oro och skam för sina 
handlingar (Downs, Woolrych, 2010, s.316-317). Spelandet skapar frustration för individen vilket 
leder till att de ljuger för sina närstående eftersom de anser att det är den enda lösningen till att inte 
skapa problem. Personerna med spelproblem anser att de själva kan lösa sina egna problem och 
därmed låta familjen inte veta något om spelproblemet. I vissa fall fick närstående reda på individens 
spelproblematik. Vilket resulterade i att de tillsammans gick igenom en process för att återupprätta 
förtroendet som förstörts i samband med individens lögner över sitt spelande. Vilket skedde ofta 
eftersom individen återupprepande gånger hade ett återfall i sitt spelproblem som oftast slutade i 
separation eller skilsmässa. Studien visade även att spelaren hade sitt sinne på spel även i normala 
omständigheter, exempelvis att göra mat åt barnen. Detta ledde till att spelaren ändrade sin 
personlighet från att vara trevlig, lugn och avslappnad till att bli aggressiv och frånvarande (Downs, 
Woolrych, 2010, s.317-318). Spel har beskrivits som en "förtrollande häxeri" som distraherar folk i 
arbetet, med familjen och i samhället. Spelandet förstör individen att delta i det normala dagliga livet 
och tar all energi ifrån människan till att göra något annat. Personer som spelar har svårt att 
koncentrera sig på andra sysselsättningar och stänger därmed ut det sociala livet. Det som gör att 
spelaren bara tänker på spel är på grund av skulderna som uppkommit av spelet och hur dessa skulder 
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ska kunna vinnas tillbaka. Spelarna har svårigheter med disciplin och kontroll i hur man använder 
och förvaltar sina pengar (Downs, Woolrych, 2010, s.321-322).   

2.2.5 När spelberoendet tar över  
Kimisha Bhaga och Wilfred I. Ukpere har genomfört en studie som beskriver hur spelandet och 
spelberoendet får individen att bryta regler och utesluta sig ifrån sin familj för spelandets skull.   
 
Spel är en form av reaktioner där vissa människor spelar i hopp om att bli ekonomiskt oberoende, en 
del för att bygga sig en karriär och för andra så är det ett snabbt sätt att kunna tjäna extra pengar på. 
Spel uppfattas för vissa som ett andra arbete där det kräver disciplin och ansträngning för att lyckas. 
Spelandet som sker i samhället påverkar samhällsinvånarna och är ett socialt problem som många är 
omedvetna om. Det är därför viktigt att göra fler forskningar om spel och informera 
samhällsinvånarna om vilka risker som finns med spelandet. Personer med ett spelberoende kan spela 
för orimliga summor och upplever ett rus tillsammans med ett högt adrenalin i kroppen när de spelar. 
Spelaren har alltid ett fast beslut om att de ska vinna som gör att spelaren hela tiden håller sig nära 
spel enda tills personen blir beroende (Bhaga, Ukpere, 2012, s.10596-10597).    
 
Spelmissbruk är ett samhällsproblem eftersom allt fler olika former av spel och spelplatser har blivit 
lagliga. När en spelare får en belöning från spel genom en vinst, så har deras beteende förstärkts och 
upplever spel som något positivt. Spelaren vill uppleva spänning och euforin som kommer med en 
seger flera gånger om. Att bli spelberoende handlar om individens värderingar och moral som 
kommer från deras uppfostran att kunna ta ansvar för pengar. Under spelandets gång så är det också 
en reaktion för spelaren att minska stress, press och utmaningar i vardagslivet. När spelet sedan är 
slut och pengarna är förlorade så kommer individen in i en fast som kallas för "jagande" fasen. Det 
innebär att energi och ansträngningar krävs ifrån spelaren att kunna vinna tillbaka sina förlorade 
pengar. Spelaren kan då göra nästan vad som helst, inklusive brott för att få möjlighet att få tag på 
pengar och spela. Chanserna för självmord ökar för personer som har ett spelmissbruk eftersom de 
inte kan hantera sina ekonomiska- och familjära problem. Spelaren upplever en hopplöshet och 
isolerar sig ifrån alla istället för att söka hjälpen (Bhaga, Ukpere, 2012, s.10598-10599).    
 
Studien som genomfördes var kvalitativ där forskarna ville undersöka attityder och erfarenheter av 
frekventa spelare i samhället. Syftet med att använda sig av kvalitativ metod var för att kunna få en 
djupare beskrivning av hur en spelberoende spelare tänker utifrån sina erfarenheter av spel och 
upplever sin vardag. Det var endast fem deltagare, en blandning av män och kvinnor mellan 18 år och 
uppåt som frivilligt ville delta i forskningen. Deltagarna hittades genom att en av forskarna 
tillbringade en kväll på kasino med en vän som kunde peka ut personer som var stamkunder (Bhaga, 
Ukpere, 2012, s.10601).     
 
Resultatet av studien var att samtliga spelare berättade att de inte tar ut sin vinst på ett spel, utan 
fortsätter spela för att nå högre vinster. De ser ingen begränsning för sitt spelande utan spelar oavsett 
summa som de vinner eller förlorar. Samtliga spelare medger att det är spänningen och 
adrenalinkickar som lockar dem till spelandet och deras spelberoende. Antalet gånger som spelarna 
besöker kasinon är varierande. En av deltagarna medger att personen besöker kasino två gånger i 
månaden, medans en annan spelar går till kasinon varje dag om möjlighet ges. En av spelarna 
beskriver hur dåligt samvete personen får av att spela eftersom det bryter reglerna som muslimer har 
att man inte får spela och tiden till sin familj blivit bristfällig. Tiden för familjen försvinner för 
spelandet skull och något som inte går inte att ta tillbaka. En annan deltagare beskriver hur han idag 
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mår bra av spel eftersom det går bra för honom ekonomiskt, men han är medveten om att spelandet 
under vissa perioder gått dåligt för honom som lett till att ekonomin varit på noll. Det som gör att 
denna person ibland mår dåligt av sitt spelande är på grund av att hans vänner lämnade honom när 
spelande gick dåligt och hans ekonomi var på noll. En av spelarna berättar att familjesituationen 
hemma har blivit lidande på grund av hans spelande. Barnen ogillar det väldigt mycket som har lett 
till att relationen med barnen blivit sämre eftersom spelaren tagit ett beslut att fortsätta spela. Detta 
visar att spelberoende får spelaren att ta spelet före sin familj (Bhaga, Ukpere, 2012, s.10602-
10603).  

2.2.6 Kasinons makt    
Susan Fisher skriver denna studie som beskriver hur personer i Storbritannien hamnar i ett 
spelmissbruk och vad detta spelmissbruk kan leda till.    
 
I Storbritannien så var spelandet och kasino något väldigt stort i början på 1960-talet. Det fanns över 
1200 kasinon, där de flesta var skadliga för samhället eftersom det inte var strukturerat och drog till 
sig brottslighet. Idag finns det cirka 120 lagliga kasinon i Storbritannien, där det krävs godkännande 
av kasinot för att en person ska få spela. Dessa kasinon är strukturerade och låter inga krediter äga 
rum, ifall en spelare vill bli medlem så krävs det 24 timmars väntetid för att bli godkänd till spel och 
det finns ingen reklam för spelande på kasino. Samtliga kasinon är statliga och Storbritannien är mån 
om sina medborgare och vill att så få som möjligt ska hamna i ett spelproblem (Fisher, 2000, s.26-
27). 
    
Huvudsyftet med denna studie är att uppskatta förekomsten av spelberoende bland brittiska kasinon. 
Forskningen var kvalitativ där forskarna sökte efter intervjupersoner genom att ta sig in på 40 olika 
kasinon i Storbritannien och därifrån fråga ifall personer vill ställa upp för forskningen. Det 
intervjuades totalt 1105 personer där intervjuerna i snitt varade i 23 minuter. Intervjupersonerna fick 
svara på 10 olika frågor angående spel och deras egna spelkänsla för spelandet (Fisher, 2000, s.29-
30). Resultatet visade att majoriteten av spelarna på kasino var män över 40 års ålder och majoriteten 
av dessa män över 40 års ålder var ensamstående. Detta på grund av att partnern gått bort eller på 
grund av separationer. Det visade sig att 7% av den allmänna befolkningen som spelar på kasino i 
Storbritannien är regelbundna spelare och har ett spelberoende. Av de som deltog i studien så var det 
16% som tror själva att de har ett spelproblem, men endast 2% har sökt behandling för sitt spelande 
(Fisher, 2000, s.34-36). Faktorerna till varför man tror personer får ett spelproblem visade sig vara att 
en av föräldrarna haft ett spelberoende eller börjat spela i tidig ålder. Av de personer som hade ett 
spelberoende så var det 42% som var mellan 18-24 år gamla. Det som ofta får en individ att bli 
beroende är att kampen att vinna tillbaka de pengar som förlorats. Individen är ofta väldigt ångerfull 
för sitt spelande, men känner sig tvungen att spela (Fisher, 2000, s.37-38).   

2.2.7 Beroende av spelmaskiner    
Denna studie som Mark D. Griffiths skrivit handlar om hur unga personer i Storbritannien hamnat i 
ett tidigt spelmissbruk och hur dessa unga personer blev spelberoende.   
  
Ungdomars spelande har visat sig vara betydligt större och utbrett än vad man tidigare trott. Brittiska 
tonåringar är den grupp som är mest utsatta för risk att bli spelberoende. Detta eftersom det visat sig 
att ungdomar i Storbritannien tillbringar mycket tid och förlorar mycket pengar på spelmaskiner som 
sannolikt leder dem till ett spelberoende. I en undersökning av 451 styckena ungdomar i en skola i 
Birmingham mellan 14 till 18 år, så visade det sig att 77% av dem hade spelat spelautomater någon 
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gång och 9% av dem spelade ofta. Det har rapporterats att det finns ett samband med spelande och 
brottslighet. I en enkät som 100 ungdomar mellan 15 till 21 år fick svara på så visade det sig att 23% 
hade stulit för att finansiera sitt spelande. Det genomfördes en undersökning i 30 skolor i London där 
rektorerna informerade att det finns ett samband mellan elever som spelar och skol, dåligt arbete, 
stölder och aggressivt beteende (Griffiths, 1990, s.114-115).    
 
Studien var kvalitativ där forskaren intervjuade 8 ungdomar som självmant hade erkänt att de 
missbrukat spelmaskiner i lokala spelhallar. Samtliga informanter var män och medelåldern var 19 år. 
Studiens syfte var att förstå varför dessa ungdomar väljer att spela på spelautomater (Griffiths, 1990, 
s.118). Resultatet av studien visade att alla deltagare har spelat på spelautomater redan innan 11 års 
ålder med någon av deras föräldrar eller vänner. De främsta anledningarna till att deltagarna började 
spela var för att de såg chansen att vinna pengar, men idag spelar de för skojs skull. Deltagarna 
spelade på spelautomater varje dag, medan andra spel som odds och lotter spelade de mer sällan. 
Anledningen till varför spelautomater var så attraktivt för dessa ungdomar var att spänningen för 
spelautomater var betydligt högre än andra spel. Samtliga deltagare berättar att de var beroende av 
spelautomater redan vid 15 år ålder och medger att spelandet var det som var det roligaste dem visste. 
38% av deltagarna angav att de spelade mer när de var arbetslösa eftersom de hade mer tid åt att 
lägga på spel (Griffiths, 1990, s.119-120). En av deltagarna angav att när han arbetade heltid så 
spelade han enbart på spelautomater när han fick lön och då spelade han enda till pengarna var slut. 
Spelandet var för samtliga en "flyktväg bort" från den vardagliga stressen och depressionen. Det var 
endast en av deltagarna som angav att hans spelberoende minskade när han träffade sin flickvän och 
var tvungen att spara pengar för att kunna bjuda ut henne. Det största problemet som spelarna själva 
upplevde med att vara spelberoende var att de ville spela för alla sina pengar och även lånade dem 
pengar vid varje möjligt tillfälle. Alla deltagare angav också att de gärna ville sluta spela och att 
spelautomater borde förbjudas (Griffiths, 1990, s.121-123).     

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning    
I detta avsnitt sammanfattas alla tidigare forskningar för att lyfta fram det som berikar innehållet.  
Dessa tidigare forskningar anses som relevanta till denna studie på grund av att forskningarna hjälper 
forskaren att få en bättre förförståelse om spelberoendets problematik. Samtidigt kan forskaren 
relatera informanternas berättelser och erfarenheter med hjälp av forskningarna som valts ut. Denna 
studie bidrar läsaren att få en bättre förståelse om personer med ett spelberoende upplever sig 
avvikande och i sådana fall hur i vardagslivet.   
 
Spelets påverkan hos ungdomar beskriver hur spel har blivit en marknadsföring som syns och hörs 
överallt, något som också påverkar samhällsinvånarna till att spela allt mer. Spel har utvecklats i en 
väldigt kraftig fart och något som normaliserats i samhället. Det som är en anledning till att 
ungdomar börjar spela är för att de tror att de ska tjäna pengar på spelandet och därmed fastnar i en 
ond spiral som leder till ett beroende. Undersökningen gick ut på att ungdomarna skulle svara på 
frågor om sitt eget spelande dem senaste tolv månaderna. Det visade sig att över 70% av killarna som 
gick i årskurs nio och tredje året på gymnasiet hade spelat om pengar på olika spel det senaste året. I 
jämförelse mot 37% av tjejerna som gick i årskurs nio och 60% av flickorna som gick tredje året på 
gymnasiet. Ungdomarna mår oftast väldigt dåligt av sitt spelande fast de återupprepande gånger 
spelar. Pojkar har åtta gånger större tendens att hamna i ett spelmissbruk eftersom pojkars 
engagemang för spel är mycket större än tjejers.    
 
Spelets problematik beskriver hur spelandet idag är ett stort samhällsproblem som skapar 
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konsekvenser för medborgarna. I takt med att spelindustrin vuxit och blivit större så har också 
brottsligheten i samhället ökat. Spel har djup inverkan på individens psyke som skapar problem och 
begränsningar i individens vardag. När den spelberoende får spela så försvinner alla problem och 
bekymmer, men när pengarna är slut så blir problemen allt tyngre och jobbigare för spelaren. Spelet 
är alltså spelberoendets flyktväg som skapar allt djupare problem ju längre tid man spelar.    
 
Spelandets stigmatisering är en studie som beskriver hur spel påverkar individens liv. Ekonomi blir 
svår att få ihop och arbetet blir lidande eftersom mycket av energin och fokus går till problemen som 
uppstår av spel. Många människor vill få hjälp för sina spelproblem, men stigmat som uppkommer 
genom den hjälpen får många människor att inte söka den hjälp dem behöver. Stigmatisering handlar 
om kultur och olika kulturer upplever stigma för olika saker. Eftersom stigma anses som en skam och 
något man blir stämplad för, så bär skammen också med sig till familjen och släktbandet. Studien var 
kvalitativ och det deltog 114 personer som intervjuades. Det visade sig att 70% av deltagarna började 
spela på grund av stress i vardagslivet. Hela 40,4% angav att de själva anser att de har en allvarlig 
spelproblematik och 30% angav att de vill ha ett socialt avstånd till andra på grund av sitt 
spelberoende. Detta avstånd beror på att de är rädda att blotta sitt spelproblem som stigmatiserar och 
skapar skam för individen. Ifall individen blir stämplad och stigmatiserad så drar det även skam över 
släktbanden som gör att individen inte söker hjälp för sitt spelproblem.   
  
Spelets konsekvenser beskriver hur ett spelberoende anses som en sjukdom som också skapar 
konsekvenser för individen. Skulder som uppkommer via spel är något som skapar sociala problem 
som även påverkar individens sysselsättningsgrad. Pengar räcker oftast inte till hyra och till att 
försörja sin familj och skulder ökar risken för att utföra brottslighet. Personer som har ett 
spelproblem har oftast ett beteende som bedrar och väldigt oärligt. Studien var kvalitativ med 18 
styckena deltagare och syftet var att få en djupare förståelse för hur individer med ett spelberoende 
upplever sitt beteende mot familj och närstående på grund av sitt spelproblem. Det visade sig att 83% 
av deltagarna själva angav att de bedragit och varit oärliga emot sin familj och partner. Spelandet 
skapar frustration för individen som gör att beteendet förändras och som i många fall leder till 
separationer och skilsmässa. Spelandet har beskrivits som en "förtrollande häxeri" som distraherar 
folk i deras arbete, med familjen och i samhället. Spelet förstör individen att delta i det vanliga 
dagliga livet eftersom de oftast har spel i tankarna och försöker hitta lösningar för hur de ska vinna 
tillbaka sina förluster.    
 
När spelberoendet tar över handlar om hur spel har blivit ett problem i samhället eftersom allt fler 
olika former av spel och spelplatser har blivit legaliserade. När en spelare får en belöning via en 
vinst, så förstärks personens beteende för spel och ser spelet som något positivt. När individen med 
ett spelberoende får slut på sina pengar och spänningen tagit slut, så kan personen göra nästan vad 
som helst för att få pengar till att kunna spela. Det visade sig att samtliga spelare angav att ifall de 
vinner en vinst på kasinot så fortsätter dem spela vidare med vinsten för att göra den ännu större eller 
förlora allt. De angav även att det är spänningen och adrenalinet som lockar spelarna till att fortsätta 
spela. En person angav att personen ibland upplever ångest över sitt spelande eftersom personen har 
sin religion ifrån islam där det är förbjudet att spela. En annan angav att spelandet gör han lycklig, 
men att han förlorat sina vänner när spelat gick dåligt och ekonomin var i botten. Det var även en 
deltagare som angav att relationen med familjen blivit bristfällig. Detta eftersom familjen och 
framförallt barnen ogillade att föräldern spelade, något som deltagaren inte lyssnade på och försatte 
spela.    
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Kasinons makt är en forskning som beskriver hur kasinon i Storbritannien var ett samhällsproblem 
som drog åt sig kriminalitet. Något som regeringen tog stopp på och omstrukturerade samtliga 
kasinon så att alla spelare kunde känna sig trygga och att allt gick rätt till. Resultatet av studien 
visade att faktorn till varför man tror att spelberoende uppkommer för att de troligtvis har en förälder 
som är spelberoende eller att spelare börjat spela i tidig ålder. Kampen att vilja vinna tillbaka de 
pengar som spelaren har förlorat och också en anledning till varför den spelberoende stannar kvar i 
spelandet och skapar ett beroende. Det visade sig att 16% av de som deltog i studien tror själva att de 
är spelberoende, men endast 2% av dem som tror att de är beroende har sökt behandling för sitt 
spelande.    
 
Beroende av spelmaskiner beskriver hur ungdomarnas spelande är betydligt större än vad man 
tidigare befarat. En undersökning i en skola i Birmingham av 451 styckena elever mellan 14-18 år så 
konstaterades det att 77% redan testat att spela spelautomater om pengar. 23% av ungdomarna som 
testat spelautomater har finansierat sitt spelande genom brottslighet. Resultatet visade att samtliga 
deltagare började spela vid 11 års ålder med deras föräldrar eller en vän. Chansen till att vinna pengar 
var den största bidragande faktorn till varför ungdomarna började spela och redan vid 15 års ålder så 
konstaterade samtliga deltagare att de var beroende av spelautomater. Spelandet var för samtliga 
deltagare en "flyktväg" bort ifrån stress och problem. Deltagare angav även att de spelar alltid bort 
alla sina pengar som de har och får låna. Viljan att sluta spela är stor, men eftersom deltagarna vet att 
möjligheten att kunna spela på spelmaskiner finns så kan dem inte sluta spela.   
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3. Referensram  
Inom detta avsnitt kommer jag att presentera de begrepp och teorier som jag anser är relevanta till 
min studie. Jag börjar med att presentera Goffman och Beckers teori om avvikande eftersom ett 
beroende av spel om pengar kan upplevas som avvikande bland personer i samhället. Sedan beskriver 
jag Goffmans teori om stigma. Goffman beskriver att stigma är något som en person upplever när 
personen är avvikande bland de normala. Det innebär att en person känner sig stämplad och utpekad 
för sina handlingar eftersom de inte hör till det normala enligt samhällets stereotypa krav och 
förväntningar. Till sist tar jag upp Scheffs teori om sociala band eftersom individens sociala band kan 
påverkas när man anses som en avvikare och blir stigmatiserad. Scheff talar om hur individens social 
band kan brista och gå förlorade ifall man exempelvis är avvikande.   

3.1 Definition av avvikande  
Goffman beskriver två olika typer av avvikande, den "inomgruppsliga avvikaren" och den "sociala 
avvikaren". Det som jag kommer att fokusera kring är personer som avviker emot gruppen, alltså den 
"inomgruppsliga avvikaren” eftersom jag vill veta hur personer upplever sin avvikande roll i den 
grupp personen befinner sig i. Goffman beskriver att en individ som inte följer gruppens 
gemensamma värderingar och sociala normer sticker ut väldigt snabbt och blir också en avvikare. Att 
individen inte kan rätta sig efter vad gruppens gemensamma värderingar och sociala normer är, 
betecknar individens egenhet som avvikare. Goffman menar att alla avvikare inte har tillräckligt 
mycket gemensamt för att kunna dra en analys om dem. Utan det beror oftast på vilka skillnader som 
finns i olika grupper som sedan gör individen till en avvikare (Goffman 1972, s.152).   
 
Becker beskriver att när någon medlem i en grupp inte följer de normer och regler som gruppen har 
så anses personen vara en avvikare från resten av medlemmarna. Det är då som medlemmarna i 
gruppen börjar sin stämplingsfas på den avvikande individen. Gruppen visar sitt missnöje med 
avvikarens regelfel och handling eftersom det försvårar och stör gruppens mål (Becker 2006, s.17).   
Personer som avviker mot normen kan få en symbol som en clownmässig person ifrån de andra 
medlemmarna och som också tar ifrån personens respekt genom avvikelsen. Personen som är en 
avvikare blir en samlingspunkt för uppmärksamheten av resterande medlemmarna som också blir 
mer sammansvetsade med varandra och bildar en deltagande krets kring den avvikande. Något som 
berövar den avvikandes rang i den grupp personen befinner sig i (Goffman 1972, s.153). Goffman 
beskriver vidare att personer som är exempelvis narkomaner, alkoholister eller professionella spelare 
är människor som lever i en slags kollektiv förnekelse av den sociala ordningen som finns i 
samhället. Dessa personer visar öppet sitt förakt för de välanpassade individerna i samhället att de har 
bristande funktionsförmåga hos samhällets motivationsmekanismer (Goffman 1972, s.155).  
  
Becker menar att en avvikare inte handlar om individens handling utan om hur gruppen tillämpar 
regler och sanktioner för en person som gruppen anser avviker mot deras regler. Det är gruppen 
tillsammans som skapar individen till en avvikare och stämplar individens beteende och handlingar 
(Becker 2006, s.23). Becker beskriver att alla sociala grupper gör upp sina egna regler som de under 
vissa tillfällen och under vissa omständigheter försöker att följa. Reglerna som genomförs i gruppen 
definieras för gruppens situation och beteendeformer för att kunna beskriva för samtliga vilka 
handlingar som är "riktiga" och vilka som är "felaktiga". När reglerna etablerats och en person bryter 
mot dem så betraktas personen som en speciell person, en person som man inte kan lita på (Becker 
2006, s.17).   
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3.3 Stigma och stämpling   
När en person avviker från de sociala spelregler och normer i vår sociala miljö blir personen en 
främling för oss. Detta eftersom våra normativa förväntningar går isär och vi kategoriserar personen 
som avvikit från det normala och stämplar personen som avvikare. De normala anses vara personer i 
samhället som inte har ett avvikande beteende och som följer samhällets normer och regler. Enligt 
Goffman så ställer vi omedvetna krav på andra personer som befinner sig i samma miljö som oss 
själva. När vi blir medvetna om att kraven inte uppfylls så får personerna som inte uppfyller kraven 
en synlig social identitet som skiljer sig från deras faktiska sociala identitet. Skillnaden mellan faktisk 
och synlig identitet är att den synliga identiteten bygger på andra personers intryck medan den 
faktiska identiteten är de egenskaper som en person innehar. Vår uppmärksamhet finns nu hos 
personen som inte passar in och vi placerar då personen i ett eget fack. Det är när vi placerar 
personen i ett eget fack som vi också stämplar personen som avvikare och ett stigma uppstår som inte 
är önskvärt och som upplevs som utstött i vårt medvetande. När ett avvikande beteende har uppstått 
så blir personen oduglig i våra ögon eftersom vi anser att individen inte passar in i vår föreställning 
av hur individen ska vara (Goffman 1972, s.11).   
 
Man kan säga att stigma är som en form av fläck på vår personliga karaktär. När en person blivit 
stigmatiserad så anses det som en egenskap att personen har ett dåligt rykte i den sociala miljön 
personen bor i. Stigma får en betydelse i sociala relationer och när en person med en vis stigma 
umgås med andra som har liknande stigma så märks inte stigmat av på samma utsträckning. Det är 
först när personen med ett stigma umgås med aktörer utan stigma som det får ett högre betydelse. 
Detta eftersom när stigma möter det som anses vara det normala, syns personens stigma allt tydligare 
och som får en negativ innebörd. Det är enligt Goffman i den sociala miljön och i samspel med de 
normala som stigma och individens fläckar på karaktären upptäcks. Individer som har ett stigma 
upplever det genom att personer som är normala agerar på ett speciellt sätt mot dem för att upplysa 
att de märkt av stigmat hos individen. Det är i detta moment som de normala nu skapar fördomar, 
stereotyper och stigma-teorier åt personer som inte besitter de egenskaper i den sociala miljön som är 
önskvärd inom våra förväntningar (Goffman 1972, s.12-14).   
 
De normala i samhället kan samarbeta med personer som är stigmatiserade men aldrig hamna på en 
jämlik nivå som de hade haft i ett samarbete med en normal. Detta gäller även personer som har ett 
stigma. De stigmatiserade kan inte samarbeta eller ha en interaktion fullt ut med en person som är 
normal. Detta beror på att individen som är stigmatiserad aldrig kan visa sitt riktiga själv eftersom 
personen vet genom erfarenhet och tolkning av situationen att det är svårt att bli accepterad. Inom 
samspelet blir en individ som har ett stigma aldrig accepterad fullt ut av den normala. Detta kan leda 
till att personen som har ett stigma hamnar i en konflikt mellan "jaget" och "sociala självet" som 
innebär att personen skapar ett hat mot den bild som den stigmatiserade har mot sig själv (Goffman 
1972, s.15-16).   
 
Personer som har ett stigma upplever ett ifrågasättande eftersom de får en känsla av att de inte vet 
vad de normal tänker om dem. Det skapar en osäkerhet som gör att den stigmatiserade tänker ut en 
handlingsplan i förväg på hur samspelet med den normala ska gå till. Detta kräver fokus och energi 
ifrån personen som har ett stigma, men även normala behöver tänka om när det sker en direkt kontakt 
med den stigmatiserade (Goffman 1972, s.23). Goffman beskriver vidare hur en stigmatiserad person 
ibland undviker kontakt med de normala eftersom en ny kontakt kan skapa ängslighet och 
skamkänsla. Detta kan orsaka att den stigmatiserade undviker att söka hjälp som exempelvis hos 
myndigheter (Goffman 1972, s.26-27).   
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Enligt Goffman så kan en person med ett stigma aldrig rätta till sitt stigma fullt ut även om personen 
skulle vilja göra det. Detta eftersom personens minne av sitt stigma aldrig kan suddas ut helt, utan får 
leva vidare med det i tankarna (Goffman 1972, s.18). Goffman beskriver att det sociala livet är det 
viktigaste hos individens psykiska hälsa. Personer med ett stigma har också ett socialt behov av att 
samspela med andra och ifall detta uteblir så kan personen bli förvirra, deprimerad och leda till att 
samspel med normala bli skamfylld och ångestframkallande (Goffman 1972, s.22).   

3.4 Sociala band  
Enligt Scheff så är individens sociala band det mest fundamentala behoven som individen drivs av att 
skapa och upprätthålla till andra individer. Sociala bandet finns överallt samtidigt som det är svårt att 
se det. Det är det sociala bandet som är kraften att hålla ihop grupper och människor till varandra. 
Det sociala bandet är inte alltid stabilt utan prövas varje gång det sker en interaktion med en annan 
individ. Men ifall man har en lång historia bakåt med en annan person som visat förtroende och tillit 
till varandra, så kan det påverka att det sociala bandet är stabilt mellan dessa individer (Aspelin 1996, 
s.74-75).   
 
Scheff beskriver en viktig teori kring sociala bandet och det är alienation. Alienation handlar om 
känslan om främlingskap eller utanförkänsla. Det som är viktigt att förstå är att Scheffs beskrivning 
av alienation handlar om inter-personella relationer. Det har i syfte att lokalisera olika processer som 
finns mellan individer och det som sker mellan aktörer. Individens sociala-självet skapas när 
personen möter samhället och sin personlighet tillsammans. En balans hos individen försöker att 
skapas mellan "jag" och "mig", något som liknar det som sker när individen försöker skapa balans 
mellan sitt sociala självet och andra personer. Skulle något av jaget och självet eller det sociala 
självet överbetonas så kan social alienation uppstå. Scheff beskriver att det är därför väldigt viktigt 
att hålla en balans mellan dessa så att det i sin tur skapar stabila sociala band till andra individer 
(Aspelin 1996, s.79).   
 
Individens sociala band handlar om en gemensam identifiering och förståelse. När ett tryggt socialt 
band uppstå så är det när individerna som är inblandade i interaktionen kan identifieras med 
varandra. Det sociala bandet behöver alltid tas hand om i den mänskliga kontakten, annars finns risk 
att bandet skadas. Det som kan hota sociala bandet är ifall bandet är för löst eller för tajt. När bandet 
är för löst så är det för isolerat och som innebär att det sker missförstånd eller misslyckande att förstå 
varandra. När bandet är för tajt så blir relationen uppslukad och den ena parten som är underordnad 
som omfattar och förstår den överordnade i bekostnad av sig själv (Scheff 1997 s.76-77). Relationer 
mellan barn och föräldrar där barnet är alienerad så är det oftast så att barnet är alienerad ifrån sig 
själv. Då har barnet lämnat viktiga delar av sig själv eftersom barnet haft lojalitet mot den vuxna eller 
för att barnet upplevt rädsla. Det är därför som båda parterna kan vara alienerade ifrån varandra 
eftersom ingen av parterna vet om att barnet har fått offra delar av sitt eget jag. Scheff beskriver att 
ett stabilt socialt band handlar om hur man ser på jaget/självet och de andra man möter. Fast det 
sociala bandet handlar om att man förstå varandra och har en acceptans till varandra så får det inte bli 
på det sättet att man lämnar delar av sig själv och sin egen ståndpunkt. Detta har samma betydelse 
som när Scheff beskriver att det sociala bandet blir för tajt och personen blir uppslukat. Om barnet 
omfamnar kritiken ifrån föräldrarna för att undvika bestraffning eller på grund av lojalitet så måste 
barnet också ge upp stora delar av självet. Individens själv kan endast utvecklas genom att bli 
accepterad av andra och egna jaget. Ifall barnet ignorerar föräldrarnas kritik kan det utvecklas sig till 
att barnet upplever sig isolerad. Då kan barnet missa att dra nytta av föräldrarnas omsorg och 
kunskap (Scheff 1997, s.78).    
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3.5 Sammanfattning av referensram  
I denna studie har jag valt att använda mig av Goffman, Becker och Scheffs teorier kring avvikande, 
stigma och sociala band. Teorierna och begreppen kommer att användas som ett verktyg under 
studien, samtidigt som det kommer vara till hjälp när jag analyserar intervjumaterialet. Anledningen 
till varför jag valde dessa begrepp är för att personer som har ett spelberoende kan uppleva detta 
under sitt beroende. Med hjälp av begreppen kan jag få en bättre förståelse om hur personer som har 
ett spelberoende upplever sin vardag. Här nedan sammanfattar jag teorierna.  
 
Definition av avvikande   
Goffman beskriver att ifall en individ avviker mot gruppens regler så blir individen en avvikare som i 
sociala miljöer personen befinner sig i. Becker beskriver att ifall individen inte följer de regler som 
finns i samhället så stämplas individen som avvikare och det är då som gruppmedlemmarna börjar sin 
stämplingsfas på individen. Enligt Goffman så kan personer som avviker få en clownstämpel och 
respekten hos individen försvinner ifrån resten av medlemmarna. Vidare beskriver Goffman att 
personer som exempelvis är alkoholister, narkomaner eller professionella spelare visar öppet för 
samhället att de har bristande funktionsförmåga i deras motivationsmekanismer och därmed inte 
följer den ordning samhället har. Becker beskriver att alla sociala grupper skapar sina egna regler 
som de försöker att följa. Då kan man se vilka individer som utför handlingar som är ”riktiga” och 
handlingar som är ”felaktiga” och kategorisera de normala och avvikande individer.   
 
Stigma och stämpling  
Goffman beskriver att vi människor ställer omedvetna krav på andra personer som befinner sig i 
samma miljö som oss själva. Vår uppmärksamhet finns hos personer som inte förhåller sig till kraven 
och till en individ som avviker. När ett avvikande beteende uppstått hos en person så blir personen 
oduglig för oss eftersom vi anser att personen inte passar in i vår föreställning av hur individen ska 
vara. Stigma är som en form av fläck på individens personliga karaktär. En person som blivit 
stigmatiserad anses har ett dåligt rykte i den sociala miljön personen bor i. Det är enligt Goffman i 
den sociala miljön och i samspel med de normala som stigma och individens fläckar på karaktären 
upptäcks. Inom samspel mellan en stigmatiserad och normal så blir personen med ett stigma aldrig 
accepterad fullt ut av den normala. Detta eftersom den normala ser personen med ett stigma som 
avvikande och någon som inte passar in. Personer som har ett stigma upplever ett ifrågasättande av 
andra eftersom de inte vet hur de normala tänker om dem. Ny kontakt med andra personer är något 
som en stigmatiserad undviker eftersom det skapar ängslighet och skamkänsla. Personer som har ett 
stigma behöver få kunna samspela med andra personer, ifall detta inte sker kan personen bli 
förvirrad, deprimerad och leda till att samspel med normala blir skamfylld och ångestframkallande.  
 
Sociala band  
Sociala band finns överallt men är samtidigt svårt att se. Det är de sociala banden som håller ihop 
samspelet mellan människor och grupper samtidigt som det ständigt prövas varje gång det sker en 
interaktion med andra. Alienation som handlar om främlingskap och utanförkänsla har starka 
kopplingar till människors sociala band. Det är viktigt som individ att ha en balans mellan jaget, 
självet och sitt sociala självet för att det sociala bandet med andra inte ska skadas. Ifall det inte finns 
en balans mellan jaget, självet och sociala självet hos en individ så kan social alienation uppstå. Ett 
tryggt socialt band hos en individ uppstår när individerna som har en interaktion med varandra kan 
identifiera sig och förstå varandra. Det som kan hota en individs sociala band är ifall bandet är för tajt 
eller för löst. Det innebär att när bandet är för löst så uppstår missförstånd och misslyckande mellan 
individerna att förstå varandra. När bandet är för tajt så blir relationen uppslukad av den ena parten 
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som är underordnad eftersom personen förstår den överordnade parten i bekostnad av sig själv. Det 
betyder att den underordnade parten offrar en del av sitt eget jag för att interaktionen med den 
överordnade ska fungera. Som exempelvis sker mellan barn och föräldrar där barnet omfamnar kritik 
ifrån föräldrarna för att undvika bestraffning. Ifall barnet ignorerar föräldrarnas kritik så kan det 
utveckla sig till att barnet upplever sig isolerad, något som innebär att barnet kan missa att dra nytta 
av föräldrarnas omsorg och kunskap.   
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4. Motivering av metod – Hermeneutik   
Jag kommer att beskriva hur jag har gått tillväga vid urval, datainsamling och presenterar mina 
intervjupersoner samt redovisar de etiska principerna. I denna studie har jag valt att använda mig av 
hermeneutiken som metod eftersom forskarens förförståelse och kunskap för teorierna får en central 
plats. Forskaren får möjlighet att med hjälp av sin förförståelse till fenomenet, tillsammans med hjälp 
av tidigare forskning och teorierna tolka informanternas berättelse och erfarenheter. Metoden har en 
frihet i tolkningsstadiet som innebär att man får tolka på sitt eget sätt. Innan forskaren börjar att 
arbete med hermeneutiken så är vissa begrepp viktiga som till exempel förförståelsen för fenomenet 
som studeras, tolkning, totalisering och helhet/delarna. Forskaren bestämmer själv hur begreppen ska 
användas och i vilken utsträckning. Hermeneutiken har anpassats till min studie och gett mig det 
resultat som jag har försökt att nå. Mitt mål var att öka min kunskap samt andras kunskap kring mitt 
fenomen.   

4.1 Hermeneutik och förförståelse  
Hermeneutik anser att människan kan förstå och tolka världen på olika sätt. Men en del tolkningar 
anses som mindre trovärdiga än andra. Forskaren ska beskriva verkligheten så gott forskaren kan, 
samtidigt som det finns flera möjliga tolkningar av verkligheten. Detta eftersom hermeneutik som 
metod inte står för att det endast finns en absolut verklighet (Ödman 2007, s.14).   
Vid mitt möte med informanterna så har jag hela tiden försökt befinna mig på en jämlik 
förståelsehorisont. Det innebär att samtalet med informanterna får en genuin dialog som gör att man 
aldrig vet vart samtalet kan ta vägen, hur samtalet kommer att gå, utveckla sig eller vart samtalet 
kommer att sluta. Genom att befinna sig på en förståelsehorisont och ha en genuin dialog med 
informanterna så förstår man vad de talar om och inte enbart deras erfarenheter (L.Binging & 
M.Tapp,2008.s,24).  
 
Enligt Ödman som är professor i pedagogik så är förförståelsen det centrala i hur man uppfattar 
världen. Genom att ha en förförståelse bidrar det till en förståelse att vara-i-världen. Ödman menar att 
om man har en förförståelse för något, så bidrar det till att förstå hur det är att befinna sig i 
situationen. Människan uppfattar sin existens och förstår framtiden. I relation till den existerande 
situationen finns förförståelsen och genom tolkning av relationen når man helheten (Ödman 2007, 
s.25-26).   
 
Forskaren ska arbeta fram till att målet nås och vid begräsningar som uppstår inom arbetet beror 
enbart på forskarens egen fantasi och ska trots begränsningar arbeta vidare. Forskaren ska fungera 
som en översättare och budbärare till läsarna om vad som sägs och forskas om. För att kunna 
förmedla det som studerats till läsarna, så är det viktigt att forskaren genom empati möter 
informanterna och deras upplevelser (Westlund 2009, s.70-71). Hermeneutiken vill att forskaren ska 
använda sin förförståelse så länge som förförståelsen kan argumenteras för och redovisas under 
studien (Westlund 2009, s.62).   
 
4.2 Tolkning  
Att tolka inom hermeneutiken är någonting man gör för att översätta det man fått information om. 
Det är efter att man översatt tolkandet som man inser sin förståelse (Ödman 2007, s.23-24). Att 
förmedla tolkningen ökar vår samt läsarens förförståelse av fenomenet som studeras. Den nya 
förförståelse för fenomenet som tillkommer efter omtolkning gör att individen förändras och förnyar 
sig. Individens sätt att förstå fenomenet förändras i takt med omtolkningen (Ödman 2007, s.60). 
Tolkning och förförståelse är i ett ständigt samspel med varandra och tolkning finns alltid med oss 
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när vi ökar vår förförståelse för det som studeras (Ödman 2007, s.75).   
 
I min studie har jag agerat som ett tolkningsinstrument och använt min förförståelse inom 
analysprocessen. Jag har hela tiden tolka det som informanterna talat om och som de lägger stor vikt 
på samt det transkriberade materialet. Detta är en viktig innebörd hos forskaren eftersom 
tolkningsarbetet ska förmedlas ut till läsarna. Teorierna som jag valt ut ska underlättar när 
generaliserandet börjar och hjälpa mig att styrka mina tolkningar (Ödman 2007, s.64). Att enbart 
tolka det som informanterna talar om räcker inte, utan forskaren måste på ett tillfredställande sätt 
argumentera för sina tolkningar genom tidigare forskningar och teorier (Westlund 2009, s.70).   

4.3 Hermeneutiska cirkeln  
Analysen inom hermeneutik grundar sig inom hermeneutiska cirkeln. Hermeneutiska cirkeln handlar 
om hur man växlar mellan helhet och delar. Där helheten ska ge en klar bild av delarna och där 
delarna ska ge en klar bild av helheten. Jag har under analysprocessen letat efter viktiga mönster och 
begrepp i informanternas berättelser för att kunna nå en meningsfull tolkning. Genom att pekar ut 
viktiga mönster och begrepp visar jag en bra förförståelse och vad som inom analysen är viktigt. Bra 
teorier och tidigare forskningar är viktiga att ha med i studien för att kunna visa varför delarna man 
lyft fram är väsentliga för helheten. När delarna och helheten får en meningsfull tolkning av 
forskaren så har forskaren nått fram till en god gestalt (Kvale 2008, s.51).   
 
Att göra en analys inom hermeneutik är som är lägga ett pussel, helheten av studien ska till slut bli 
själva pusslet. Under hela studiens gång examineras pusslets bitar tills bitarna i pusslet börja hamna 
på plats och man fått pusslet helt och resultatet färdigt. När pusslet sedan är på plats återvänder man 
för att analysera bitarna i pusslet. Man ska förstå pusslet för att sedan omtolka det och förstå det ännu 
bättre. Om bitarna i pusslet inte har en betydelse för helheten så går det inte att bli färdigt, utan 
delarna och helheten måste ha ett sammanhang med varandra (Ödman 2007. s, 97-98)  
Datamaterialet som samlats in tolkas tills bitarna i pusslet som jag tidigare talade om börjar bli 
synliga och kan placeras in i pusslet. Datamaterialet från intervjuerna skapar en preliminär struktur 
som teman och sub-teman. Inom dessa teman söker man efter vad som är osagt och glömt för att visa 
vilka meningar de har för forskningen. Sedan efter fortsätter man inom cirkeln och letar efter dolda 
bakomliggande betydelser i datamaterialet. Då letar man efter vad som kan vara viktigt och vad som 
har en betydelse för forskningen som man inte lyft fram ännu. Här har min förförståelse varit viktig. 
Jag har tolkat intervjumaterialet och funnit information som är viktiga för studien och som jag ännu 
inte lyft fram. Informationen har sedan blivit en del i delarna och helheten. Cirkeln fortsätter vidare 
och man gör en ny tolkning av sitt datamaterial. Förförståelse som man tidigare haft har nu ersatts av 
en ny förförståelse eftersom ny kunskap tillkommit. Forskarens tolkning fortsätter tills alla allmänna 
betydelser är täckta för forskningen. Tolkningar som är trevande måste bli till validitet för att man 
ska kunna fortsätta vidare inom den hermeneutiska cirkeln (Dahlberg, Dahlberg, Nyström 2007, 
s.281).   

4.4 Totalisering   
Inom hermeneutiken är tolkning något centralt och viktigt, även de handlingar som anses vara enkla 
är viktiga att tolka. Detta på grund av att det är en övergång mellan ursprungsvillkoret till en möjlig 
situation som handlingar kan leda till. Det i sin tur kan uppfattas som uttryck för dialektik mellan det 
som är möjligt och det som är det givna (Ödman 2007. s, 60). Totaliseingsbegreppet betyder och 
beskriver hur något tolkas ett flertal gånger efter varandra. När jag läste det transkriberade materialet 
så tolkade jag om det ett flertal gånger för att förstå vad materialet hade att säga mig. Första 
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tolkningen blir en lätt form av totalisering, men ingen absolut totalisering. Genom att tolka materialet 
flera gånger om skapas en ny totalisering. Det handlar om hur man samlar på sig så meningsfull 
helhet som möjlig inom allt man iakttagit. Men totaliseringen är inte absolut utan man måste gå in i 
nästa totalisering som omfattar en större del av verkligheten, som också bidrar till att jag kan avsluta 
det tidigare perspektivet (Ödman, 2007. s, 65-67).   

4.5 Datainsamling och urval  
Eftersom jag valt hermeneutik som metod och har en förförståelse kring fenomenet så kommer jag att 
använda mig av intervjuer som datainsamling. Detta för att jag vill kunna vara närvarande med 
intervjupersonerna och tolka deras egna erfarenheter med hjälp av min förförståelse. Att samla in 
data inom hermeneutik kan vara svårt att få fram det som man förväntar sig ifrån början. Den genuina 
konversationen är en konversation som kan ta sin egen väg och något man uppnår med genom att ha 
en jämlik förståelsehorisont med intervjupersonen. Frågorna är alltid öppna och man vet inte vilket 
svar som man kan förväntar sig. Intervjun går helt sin egen väg eftersom man inte får vägleda 
informanterna (L.Binging & M.Tapp, 2008. s, 24).   
 
Jag har valt att använda mig av ett så kallad snöbollsurval för att hitta mina intervjupersoner. Ett 
urval som handlar om att finna nyckelinformanterna som kan bidra med erfarenheter till min studie. 
Snöbollsurval går till på så vis att man ställer sig frågan om vem som har god kunskap om ämnet man 
intresserar sig över och vem man ska tala med för att finna svaren. Jag har frågat mig runt för att 
finna personer som anses vara intressanta för forskningen och som har erfarenheter av fenomenet. Jag 
kom i kontakt med en person som var aktuell att intervjua och frågade ifall personen kände fler som 
var relevanta. Personen angav fler relevanta personer som jag fick kontakt med och som jag ansåg 
kunde bidra till studien. Det är just på detta sätt som gör att snöbollen bli större och ett snöbollsurval 
går till (Patton 2002, s.23). Snöbollsurvalet var ett bra urval för min studie eftersom jag anser att jag 
fick kontakt med personer som har god kännedom och erfarenhet kring mitt fenomen. Jag fick 
kontakt med fem män som har ett spelberoende och haft det under en längre period. Trotts mitt 
sökande så fann jag ingen kvinnlig deltagare som har ett spelberoende.  
 
Urvalet är en viktig del i varje vetenskaplig studie. Forskaren ska argumentera för varje steg 
forskaren tar i urvalet gällande tidigare forskning, teorier och informanter. Detta på grund av att 
läsarna till studien ska få en trovärdig tolkning och generaliserbarhet (Hartman 2004, s.241). Det är 
viktigt att urvalet man väljer är i rätt mängd av deltagare för forskningen eftersom mängden av urval 
påverkar det som man vill studera, hur man går till väga och hur mycket tid man har (Patton 2002, s. 
244-245). Mina intervjuer kommer att bestå av fem personer som har ett spelberoende och haft det i 
minst fem år. Majoriteten av åldrarna som är med i studien är unga män, detta på grund av att 
personer med ett spelberoende ofta är riktat mot just unga män som också vågar prata om det.  
Vart intervjuerna skulle hållas fick intervjupersonerna själva bestämma, eftersom jag vill att 
deltagarna ska känna sig bekväma och kunna tala ut på ett avslappnat sätt. Intervjuerna var på 
omkring 60 minuter långa.  

4.6 Presentation av informanterna  
Mina intervjupersoners riktiga identitet kommer att hållas hemliga och jag kommer att använda mig 
av fiktiva namn eftersom det kan förekomma känsligt material som inte ska kunna påverka dem. Här 
nedan kommer en kort presentation på mina informanter.   
 
• Simon är 27 år och en aktiv spelare som har ett spelberoende sedan 12 år tillbaka. Simon spelar det 
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mesta man kan spela inom spel, men har missbrukat att tippa slutresultat på sportevenemang 
som mest.   

• Dan är 24 år och har haft ett spelberoende i 5 år. Dan har fastnat för online poker och tippning på 
slutresultat av sportevenemang.    

• Jean är 29 år och är en aktiv spelare som varit spelberoende i 14 år. Jean missbrukar tippning på 
slutresultat av sportevenemang och kasinospel som mest.   

• Filip är 34 år och har varit spelberoende i 9 år. Det har enbart varit tippning på slutresultat av 
sportevenemang som varit Filips beroende.   

• Luci är 22 år och är en aktiv spelare som haft ett spelberoende i 5 år. Luci spelar på det mesta men 
har missbrukat online poker och kasino som mest.  

4.7 Etik  
Intervjupersonerna har noga informerats om de etiska kraven innan jag startade intervjuerna. Det 
gjorde jag eftersom de inte ska känna sig oroade över något som kan misstolkas. Jag börjar med att 
tala om informationskravet, som betyder att jag informerar om forskningens syfte och vad deras 
information kommer att leda till. Där efter berättade jag om samtyckeskravet. Att deras involvering i 
studien är helt på fri vilja och att de kan avsluta intervjun när de själva vill. Jag informerar också om 
konfidentialitetskravet, som handlar om att informanternas identitet kommer att hållas helt hemliga 
för omgivningen. Tills sist informerar jag om nyttjandekravet, som handlar om att all information 
intervjupersonerna ger till mig kommer endast användas för forskningens syfte och ingenting annat 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
  
Inom etiska principerna gäller dessa fyra regler som jag precis beskrivit. Men det krävs också att ha 
känsla för hur långt man kan gå med en intervju. Inom intervjuer så finns ett ordspråk som lyder; 
”risken finns, finns nyttan?”. Detta ordspråk talar Nygren om för oss forskare som intervjuar, att man 
lätt kan komma i kontakt med obehagliga och avslöjande erfarenheter som informanterna delar med 
sig. Då är det viktigt att jag som forskare har en strategi för att kunna hantera detta och inte går för 
hårt på intervjupersonerna om något är känsligt. Man måste ha en bra känsla så att intervjun går bra 
till för båda parterna. Det är viktigt att hålla sig öppen och inte gå för djup in i massa detaljer om inte 
nyttan existerar (Nygren 2012, s.30). Därför är min förförståelse viktigt vid intervjuerna, så att jag 
inte behöver gå allt för djupt hos intervjupersonerna för att förstå deras erfarenheter. Med min 
förförståelse minskar risken att jag går för djup in på informanterna som kan orsaka obehag (Nygren 
2012, s.24-25).  

4.8 Validitet och reliabilitet   
När man gör en kvalitativ undersökning är det viktigt att ha validitet och reliabilitet som två viktiga 
kriterier. Validitet innebär att man bedömer ifall studiens resultat uppfyller syftet med 
undersökningen. Reliabilitet innebär att ifall man gör om studien på nytt så blir resultatet detsamma. 
Det handlar om undersökningens trovärdighet och används oftast vid kvantitativa studier, men även 
vid kvalitativa studier. Validitet och reliabilitet används vid noggranna mätningar i en undersökning 
(Bryman 2006, s.43-44). När mina intervjuer slutförts har jag läst upp mina anteckningar för att vara 
säker på att informationen jag fått in är korrekt. För att skapa reliabilitet i studien så är det viktigt att 
jag använt de regler som gäller vid en studie och därefter ska resultatet visas till deltagarna som 
deltog i studien. Detta gör jag för att bekräfta att forskaren har tolkat och bedömt verkligheten på ett 
riktigt sätt. Varje deltagare får en var sin redogörelse av studien där forskaren sammanfattat vad 
deltagarna har sagt vid intervjuerna (Bryman 2006, s.259).    
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5. Resultatet  
I det här avsnittet presenterar jag mitt resultat av undersökningen. I den första delen av resultatet 
presenteras en första tolkning av deltagarnas data. Inom den första tolkningen studeras 
spelberoendets inverkar på vardagslivet, vidare studeras hur personer med ett spelberoende 
finansierar sitt spelande. Längre fram i avsnittet redogör jag hur sociala omgivningen påverkar 
personer som har ett spelberoende och hur spelberoendet har påverkat individernas visioner och mål i 
livet. Avsnittet presenterar även min egen tolkning av deltagarnas citat och intervjuer.  

5.1 Den första tolkningen   
Syftet med studien är att studera hur personer med ett spelberoende upplever sig avvikande i 
vardagslivet. I det här avsnittet redogör jag mitt resultat och min tolkning av intervjuerna som 
genomfördes.   

5.1.1 Spelberoendets inverkar på vardagslivet  
Samtliga deltagare i studien har varit spelberoende i många år och spelar alla sorters olika spel för 
pengar. Spelberoendet som samtliga deltagare har, är något som påverkar deras vardagsliv negativt 
och har en negativ inverkan på deras beteende. Deltagarna tillbringar en stor del av vardagen åt att 
lösa sin situation som de försatt sig i och anger även att de helst av allt aldrig började spela ifrån 
början.   

5.1.2 Upplevelsen att vara på plats men ändå inte  
Flera av deltagarna upplever en känsla av att de ofta inte är medvetna i vad omgivningen pratar om 
när det sker en längre diskussion i grupp. Deltagarna upplever en känsla av att de finns på plats men 
ändå är dem frånvarande. Simon säger:   
 

Jag tänker hela tiden på hur jag ska lösa mina problem som jag själv har skaffat 
mig. Detta är något som stör mig väldigt mycket eftersom jag ofta upplever att jag 
blir frånvarande när jag och mina vänner sitter och pratar på ett fik exempelvis. 
Jag liksom kommer och går fram och tillbaka i samtalen, och ifall någon frågar 
mig saker som vi diskuterat om så är jag tvungen att fråga vad han menar 
eftersom jag inte lyssnat. Och det är ju jobbigt för de undrar ju ibland vad man 
tänker på när man är frånvarande så ofta.   

Intervju med Simon, 27.   
 
Att uppleva sig utanför sin sociala omgivning på grund av sitt spelproblem är något som Simon 
upplever när han inte kan koncentrera sig på ett samtal som förs mellan hans vänner på ett fik. 
Koncentrationen för samtalet brister när Simon till och från tänker på hur han ska kunna lösa sina 
problem som han har fått på grund av hans spelande. Något som han själv upplever som jobbigt 
eftersom han känner att vännerna ifrågasätter hans närvaro och kanske blir irriterade. I likhet med 
Simon berättar Jean:   
 

Jag behöver inte ens säga något ibland, utan sitter bara helt tyst med min 
flickvän och tänker på vad jag har gjort mot mig själv. Så kommenterar min 
flickvän ofta vad det är som jag tänker på. Det är väldigt irriterande att det kan 
synas så mycket på mig att jag tänker på allt skit spel som jag har spelat.   

 
Intervju med Jean, 29.   
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Jean upplever precis som Simon att han är frånvarande och tänker på sina handlingar som han har 
gjort och som också skapat den situation som han befinner sig i nu. Jeans problem ifrån spelandet 
lyser igenom honom när han tänker och som också gör honom irriterad eftersom det syns väldigt 
tydligt att han tänker på det. Filip säger:   
 

Det har hänt att jag lämnat middagsbordet med familjen eftersom jag tänker 
för mycket på hur mina matchresultat står sig. Jag kan absolut inte 
koncentrera mig på vad barnen säger, utan jag vill bara se om jag vunnit eller 
förlorat så att jag kan bli lugnare. Det är en skönare känsla för mig att veta 
resultatet oavsett om det är vinst eller förlust, än att vara omedveten. Just detta 
omedvetande får mig att enbart tänka på spelet.   

 
Intervju med Filip, 34.   

 
Filip upplever sig ständigt frånvarande när han inte vet resultatet på hans matcher som han tippat på. 
Denna ovetande gör att han stänger in sig i en bubbla och enbart tänker på hur matcherna kan ha 
slutat. Barnens röster vid matbordet är något som han inte kan ta till sig eftersom tankarna är någon 
annan stans. Det är därför som han väljer att lämna middagsbordet med familjen enbart för att 
kontrollera matchresultaten så att han kan koncentrera sig. Dan säger:    
 

Jag har lämnat mitt arbete och sagt att jag är sjuk enbart för att gå hem och 
spela. När jag var på jobbet som fick jag en kraftig huvudvärk eftersom jag 
endast ville spela och tänkte bara på spel. Det var ingen idé att vara kvar så jag 
åkte hem och började spela istället.   

 
Intervju med Dan, 24.   

 
Det som Dan berättar handlar om att han inte klarade av att utföra sina arbetsuppgifter på arbetet 
eftersom han enbart tänkte på spel. Spelberoendet tog över hans tankar och något som påverkar 
honom så pass mycket att han valde att gå hem från jobbet enbart för att spela. Luci säger:  
  

Jag kan åka till affären för att mamma exempelvis vill att jag ska köpa mjölk. När 
jag väl är inne i affären så kommer jag inte ihåg vad jag skulle köpa eftersom jag 
tänker på spel. Då brukar jag ringa och fråga vad det var som hon ville att jag 
skulle köpa. Jag skäms för det eftersom det har hänt flera gånger.   

Intervju med Luci, 22.   
 

Precis som de andra deltagarna anger Luci att tankarna om spel påverkar honom negativt. Han har 
svårt att komma ihåg saker som han svarar på, något som han också upplever skam känsla för. Detta 
eftersom det skett ett flertal gånger och för att kunna slutföra det som han har lovat, så är han tvungen 
att ringa till personen för att ta reda på vad det var som han hade lovat att köpa.   

5.1.3 Sammanfattning  
Materialet ifrån deltagarna visar ett resultat där samtliga upplever sitt spelberoende som något 
negativt och som påverkar deras närvaro i vardagslivet. Alla deltagare anger att de själva befinner sig 
på platsen men deras koncentration och tankar finns i spelets problematiska värld. Resultatet visar att 
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samtliga deltagare är medvetna om att de blir påverkade av spel och något som de också upplever 
irritation, skam och obehag av. Deltagarna upplever även en känsla av utanförskap och känner sig 
dumma eftersom man inte kommer ihåg eller hör vad en annan person berättar eller frågar.   

5.2 Finansiering av sitt spelande   
Under den här rubriken kommer jag redogöra hur mina deltagare har råd att spela så mycket som de 
gör och på vilket sätt de får pengar till sitt spelande. Jag kommer att utgå ifrån mina insamlade 
intervjumaterial för att presentera denna resultatdel som heter finansiering av sitt spelande.  

5.2.1 Spelberoende skapar finansiell kreativitet   
Varje gång som pengarna tar slut och spelsuget fortfarande sitter kvar väldigt starkt så upplever 
samtliga deltagare ett tvång att få fram mer pengar. Detta gör att även om deras egna pengar är slut så 
finns det fortfarande andra vägar att gå för att finansiera sitt spelande. Filip säger:   
 

Jag brukar ofta låna ifrån vänner eller familj för att fortsätta spela när mina 
pengar tagit slut. Det är sällan som jag berättar att det är till spel, aldrig när jag 
lånar från familjen. Utan jag hittar på olika orsaker som gör att jag behöver 
pengar. Jag lånar alltid av flera olika personer eftersom annars blir man 
konfronterad varför man behöver låna igen. 
   

Intervju med Filip, 34.   
 

Filip upplever sitt spelberoende så pass mycket att han lånar pengar av andra för att få spela. Han är 
rädd att fråga samma person flera gånger om pengar eftersom han måste hitta på nya lögner för att 
ingen ska veta att det är till spel. Därför frågar Filip olika familjemedlemmar och vänner om pengar 
när pengarna har fått tagit slut så att ingen ska märka något. Dan upplever samma känsla som Filip. 
Dan säger:  
 

När jag får min lön så kan jag spela bort den på några dagar utan att ha betalat 
några räkningar eller sparat pengar för att leva på under månaden. Då måste jag 
låna för att kunna betala min räkningar och även för att spela så att jag har chans 
att vinna tillbaka mina pengar   
 

Intervju med Dan, 24.   
 

Dan brukar exakt som Filip låna pengar för att kunna finanserna sitt spelande. Han har ingen kontroll 
på sin ekonom och ansvaret att betala räkningar saknas. Detta leder till att han kan spela bort hela sin 
lön på några dagar utan att ha betalt en enda räkning. Dan lånar pengar för att betala sina obetalda 
räkningar och även för att kunna vinna tillbaka sina tidigare förluster. Simon säger:   
 

Jag har gjort alla möjliga saker för att få in pengar till spel. Jag har sålt min 
pappas soffa och tv när han inte varit hemma till en pantbank för att sedan köpa 
tillbaka dem när jag vunnit. Jag har lånat av personer som jag inte känner för en 
hög ränta och jag har gjort inbrott i en butik för att få pengar. Jag har gjort så 
mycket skit för spel som ändå slutar i att man förlorar allt.   

 
Intervju med Simon, 27.   
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Spelberoendet som Simon upplever får honom att göra brottsliga handlingar för att kunna spela. Han 
har sålt värdesaker som inte tillhör honom till en pantbank för att sedan köpa tillbaka dem för ett 
dyrare pris när han vunnit pengarna på spel. Simon har också lånat pengar ifrån personer som enbart 
ser hans lån som en ren vinstaffär, eftersom Simon betalar ränta på pengarna han lånat. Spelberoendet 
som han upplever får honom att göra ovanliga handlingar för att finansiera hans spelande som i 
slutändan ändå slutar med att alla pengar förloras på spel. Luci säger;   
 

Jag får lön men har alltid spelat för alla mina pengar eftersom jag inte haft 
något att spara till. Varje gång jag får min lön så sitter jag tills jag förlorat allt 
eller vunnit mycket. Oftast förlorar jag hela min lön på någon dag som tvingat 
mig att ta snabblån för att jag skäms att fråga min familj om pengar.   
 

Intervju med Luci, 22.   
 

Gemensamt med de andra deltagarna så lånar Luci pengar för att kunna spela när hans pengar är slut 
och han finner inget stopp i spelandet. Luci upplever en skamkänsla att fråga sin familj om lån 
eftersom han jobbar och får en egen lön. Detta skulle uppfattas som väldigt konstigt och 
misstänksamt ifall hans pengar skulle vara slut på några dagar. Jean säger: 
   

Jag har arbetat svart genom olika små jobb för att få in pengar och jag har också 
sålt saker som jag inte behöver. Annars brukar jag låna pengar från vänner, men 
man märker att de tröttnat på att låna ut så därför jobbar jag svart ibland.   

 
Intervju med Jean, 29.   
 

Jean brukar låna pengar ifrån vänner för att spela, men har upplevt att hans lånande har fått hans 
vänner att tröttna på att låna ut. Då har han sökt pengar genom att jobba svart eller sälja saker som 
han anser inte är nödvändiga. Suget till spelandet får Jean att vilja skaffa fram pengar på ett eller 
annat sätt för att kunna spela.   

5.2.2 Sammanfattning  
Resultatet av deltagarnas finansiella kreativitet till spel visar att de tar risker för att få in pengar till 
spel. Eftersom samtliga deltagare vill dölja sitt spelande så frågar de olika vänner och 
familjemedlemmar om pengar så att det inte ska bli misstänksamt vad alla pengar används till. En 
deltagare har gjort inbrott i en butik för att kunna få in pengar till spel. Flera av deltagarna har sålt 
olika värdesaker för att kunna spela och även tagit banklån. Trotts att deltagarna vet att de tar hög 
risk för sitt spelande, genom att förlora vänner som upplever deras låntagande som jobbigt eller blir 
polisanmälda för sina brottsliga handlingar. Så är spelsuget så pass stort att deltagarna struntar i 
riskerna och väljer att utföra dessa handlingar enbart för att få spela. Det som var en tydlig trend hos 
de flesta deltagare var att de ville dölja att lånen var till spel. De var tvungna att ljuga och hitta på 
olika historier för att det skulle låta som rimligt till att låna pengar. En av deltagarna såg inget hinder 
för att låna pengar, utan valde själv att betalade ränta till personer som lånade honom pengar.    

5.3 Sociala omgivningen och effekterna ifrån den   
I denna del kommer jag redogöra deltagarnas känsla och uppfattning av hur de skulle må ifall 
omgivningen vet att de spelar. Vilken effekt skulle andras vetskap ge dem själva ifall de visste om 
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deras spelberoende. 

5.3.1 Omgivningens påverkan på spelarnas självkänsla  
Omgivningen har en stor påverkan på deltagarnas självkänsla när de vet eller tror att andra vet att 
dem spelar. Deltagarna vill helst inte att någon ska veta om deras spelande, men när de uppfattar att 
de blivit upptäckta eller tror att andra vet att de spelar så påverkar det deras självkänsla negativt. Luci 
säger:  
 

Man skäms ju väldigt mycket ifall andra vet att man spelar så mycket som man 
gör. Klart jag inte vill att nån ska veta att jag spelar ens, men ibland är det också 
tydligt eftersom jag ofta är vid spelkiosken. Men klart man känner skam om de 
skulle veta vad man har gjort.  

Intervju med Luci, 22.   
 

Luci upplever en skam känsla ifall någon skulle veta hur mycket pengar han har förlorat under sin tid 
som spelare. Samtidigt menar han att det är svårt att inte förstå att han spelar eftersom han ofta är vid 
spelbutikerna och satsar olika spel på olika evenemang. Men känslan att veta att andra vet hur mycket 
han spelat för får honom att känna skamkänsla. Dan säger:  
 
Om personer skulle veta att jag spelade så mycket som jag gör och har gjort så skulle jag aldrig gå 
till jobbet igen. De skulle ju förstå direkt varför man har mått dåligt och varit nere vissa dagar. De 
skulle också börja tänka på varför man har gått hem eller varit sjuk vissa dagar. Nej det skulle vara 
väldigt illa ifall folk visste.   

Intervju med Dan, 24.  
 

Dan upplever att folk skulle börja förstå varför han har ett visst humör i vardagen och veta när han 
har förlorat pengar eller vunnit. Ifall Dan skulle vara sjuk och hemma ifrån jobbet så skulle alla tänka 
att han har väl förlorat en massa pengar och inte orkat ta sig till jobbet. Något som skulle få Dan att 
må dåligt och känna skam samt uppleva hur andra bedömer hans beteende genom blickar. Jean 
säger:   
 

Om mina nära anhöriga skulle veta att jag förlorat så mycket pengar som jag har 
gjort, så skulle jag nog aldrig kunna se dem i ögonen igen. Alla pusselbitar som 
varit oklara genom mitt beteende skulle direkt få en helhet ifall dem visste.  

 
Intervju med Jean, 29.   
 

Som de flesta av deltagarna så skulle Jean uppleva skamkänsla för sitt beteende och inte kunna se 
sina nära anhöriga i ögonen igen ifall de visste att han har ett spelberoende. Detta eftersom alla 
oklarheter i Jeans beteende som uppkommit på grund av spelandet skulle få en klarhet hos personerna 
som känner honom bra. Jean vet att hans beteende till spelandet inte är bra och något han skulle 
uppleva skam för. Filip säger:   
 

Ifall personer skulle veta att jag spelar så mycket som jag gör, så skulle allt jag 
gör på datorn, mobilen eller vart jag än går tvingas redovisas. Ingen skulle tro 
mig att jag bara satt och chattade på datorn eller gick och köpte mjölk, utan alla 
skulle tro att jag spelar. Detta skulle vara så jobbigt att hela tiden känna sig 
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uttittad och att jag skulle vara opålitlig.   
 

Intervju med Filip, 34.   
 

Filip upplever en rädsla att folk ska veta vad han har gjort och hur mycket han har spelat för eftersom 
han skulle känna att andra upplever honom som opålitlig. Han skulle också känna sig ständigt 
kontrollerad genom att folk inte tror på vad han säger, som gör att han hela tiden skulle vara tvungen 
att redovisa sina handlingar. Filip upplever en skräck att andra skulle se honom som opålitlig och 
som en lögnare ifall de fick reda på hans spelberoende. Simon säger: 
 

Om jag ska vara ärlig så upplever jag ständigt skam eftersom de flesta vet att jag 
spelar väldigt mycket och att folk tjänar pengar på mina lån. Jag blir ledsen 
eftersom mitt rykte är förstört och jag har en dålig kontakt med familjen och allt 
är spelets fel. Annars är jag en bra kille, men i folks ögon så är jag inte det, då är 
jag bara en speltorsk.   

 
Intervju med Simon, 28.   

 
Simon till skillnad från de övriga deltagare upplever en daglig skamkänsla för sitt spelande eftersom 
hans rykte som spelberoende redan finns hos vänner, familj och andra människor. Detta är något som 
gör han väldigt ledsen eftersom han upplever att ryktet får honom att bli stämplad som en dålig 
människa fast han vet att detta inte är fallet.   

5.3.2 Sammanfattning  
Resultatet från den sociala omgivningen och dess effekter visar att samtliga deltagare förutom en är 
väldigt rädda att deras riktiga identitet som spelberoende ska komma ut. Att familj, närstående och 
arbetskamrater ska få reda på hur man behandlar pengar är en rädsla, eftersom de är rädda att behöva 
uppleva skam, att de anses som en lögnare och en opålitlig person. De är också rädda att folk ska 
börja förstå deras tidigare beteenden som varit oroväckande och som skulle få en mening. För en av 
deltagarna har denna skamkänsla ifrån sitt spelberoende redan spridit sig i personens sociala 
omgivning som gör honom väldigt ledsen. Han mår dåligt av att folk ser ner på honom som en dålig 
människa på grund av spelandet, fast han själv vet att han inte är det.    

5.4 Allmänna påverkningar av spelberoendet   
I den här delen redogör jag för hur deltagarna själva anser att spelberoendet har påverkat dem i det 
vardagliga.  

5.4.1 Spelberoendets konsekvenser i vardagslivet   
De flesta av deltagarna anger att spelberoendet har påverkat dem i det sociala livet och som fått dem 
att leva det liv som de lever idag.   
 

Ifall spel aldrig skulle funnits skulle jag kunnat vara fotbollsproffs eller varit 
klarutbildad som något bra. Spel har tagit så mycket tid och energi från mig att 
jag väldigt ofta lagt saker åt sidan bara för att spela. Saker som exempelvis 
fotbollen och plugget. Mår dåligt när jag tänker på det bara.   
 

Intervju med Dan, 24.   
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Dan upplever frustration och ångest när han berättar om att spelberoendet har stoppat honom att 
forma sitt liv som han egentligen hade tänk. Både fotbollen och skolan lämnades åt sidan eftersom 
spelandet tog för mycket energi och tid ifrån honom. Något som Dan mår dåligt över idag när han 
tänker på vilka konsekvenser spelet har orsakat för honom. Filip säger:  
 

Jag hade en bra vän som jag alltid umgicks med när jag var mindre och vi hade 
det jäkligt bra tillsammans. Han sa hela tiden åt mig från början när jag började 
spela aggressivt att jag skulle sluta. Jag lyssnade inte på honom och vi har skiljts 
åt idag och träffas inte mer.   

Intervju med Filip, 34.  
 

Filip berättar att han i yngre ålder hade en bra vän som han trivdes väldigt bra med och som tidigt i 
hans spelberoende försökte stoppa honom att sluta spela. Suget av att spela blev för starkt och Filip 
valde att ta spelet före sin väns råd, som idag gett konsekvenser i att båda skiljts åt. De träffas inte 
längre och har inge kontakt med varandra, utan båda har nya vänner som de umgås med. Simon 
säger:   
 

Mina föräldrar har separerats på grund av mig och alla mina gamla nära vänner 
är inte längre mina nära vänner. Jag har sabbat väldigt mycket och något jag vet 
är mitt eget fel. Jag förstörde familjens ekonomi som skapade separation och 
mina gamla nära vänner slutade att umgås och ringa mig efter att jag hamnat i 
problem på grund av spelandet.   
 

Intervju med Simon, 28.   
 

Simons spelberoende har skapat problematik för familjen eftersom hans skulder förstörde familjens 
ekonomi på pass mycket att den enda föräldern inte orkade mer och separerade. Simon har ingen bra 
kontakt med sina tidigare vänner som han hade roligt och umgicks med, utan de hälsar bara på 
varandra när de möts. Simon är medveten om att det är hans eget fel, samtidigt som det har varit 
spelberoendet som fått honom till dessa handlingar. Jean säger:  
 

Jag tror inte spel har påverkat min vänkrets. Eller man vet inte eftersom spelet 
har ju fått mig att sluta spela fotboll efter en knäskada. Jag orkade inte ta mig 
tillbaka eftersom motivationen för att rehabilitera inte fanns där när jag spelade. 
Detta kan ju ha påverkat att jag inte är vän med vänner som jag kanske skulle 
träffat annars.   

 
Intervju med Jean, 29. 
   

Jean har tidigare varit fotbollsspelare och tyckte om att spela fotboll. Men efter en knäskada så 
orkade inte Jean rehabilitera sin skada eftersom motivationen fanns mer för spelandet än för att träna 
sitt knä. Detta har påverkat att Jean inte spelat fotboll på några år som också begränsat hans vänkrets. 
Luci säger:   
 

Jag har lånat pengar av så många vänner att de inte längre hör av sig eller 
svarar när jag skriver till dem. Jag vet inte om det kan beror på att de tror att jag 
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vill låna pengar igen eller ifall de anser mig som en dålig person. De kanske sett 
mig i spelbutikerna ofta, jag vet inte men vi hörs inte av längre.   

 
Intervju med Luci, 22. 
   

Som alla andra deltagare upplever Luci att spelet påverkat hans vardag. Hans vänkrets har bytts ut 
eftersom hans tidigare vänner slutade att höra av sig eller svara på sms ifrån honom. Detta kan bero 
på att han flera gånger har frågat efter pengar, eller att vännerna sett honom i spelbutikerna väldigt 
ofta och vet vad pengarna används till.    

5.4.2 Sammanfattning  
Resultatet visade att samtliga deltagare medger att spelets problematik har påverkat deras vägar i 
livet. Spelberoendet har fått två deltagare att sluta spela fotboll eftersom spelet tog för mycket tid av 
deras vardag som också påverkade deras motivation. De flesta av deltagarna anger att spelet har 
påverkat deras relation till vänner, något som de också är medvetna om att det är deras egna fel. En 
av deltagarna berättar att hans spelande har splittrat hela hans familj och även förlorat nära vänner 
eftersom ingen orkade med de problem som spelet skapade.   

5.5 Sammanfattning av resultatet   
I min första tolkning så har jag fokuserat kring hur deltagarnas spelberoende påverkar deras beteende 
kring sociala omgivningar. Det visade sig att samtliga deltagare har svårt att fokusera bort tankarna 
om spel och något som är återkommande. Det får dem att tappa koncentrationen i olika sociala 
omgivningar med vänner och familj som diskuterar eller ställer frågor. Vidare så anger samtliga 
deltagare att de finansierar sitt spelande genom att låna pengar ifrån vänner, familj och banker. De 
flesta av deltagarna ljuger vad pengarna som de lånar är till för, enbart för att dölja sitt spelberoende. 
Två av deltagarna berättade att de har gjort brottsliga handlingar för att kunna få in pengar till spel. 
De brottsliga handlingarna var inbrott i en butik och arbeta svart. Vidare i resultatet så beskriver 
samtliga deltagare att omgivningen är ett stort hot mot deras självkänsla ifall de skulle veta att de har 
ett spelberoende. En av deltagarna medger att hans rykte redan är förstört på grund av hans spelande 
som påverkar hans vardagsliv väldigt mycket. Han har fått en stämpel som en dålig person av andra, 
något som han själv upplever är väldigt sorligt eftersom han anser sig själv vara en bra person. Flera 
av deltagarna anger att ifall deras spelproblematik skulle komma ut till familj, närstående eller 
arbetskamrater så skulle det förändra hela deras vardag. De skulle uppleva en skam som påverkar 
deras relation med folk och situationer som varit oklara tidigare skulle få en mening för andra. 
Spelberoendet har också påverkat samtliga deltagarnas riktning i livet. Några deltagare har förlorat 
sina nära vänner eftersom spelandet varit en påverkande faktor till irritation och missnöje för 
vännerna. Två deltagare har lagt av med fotbollen som de tyckte väldigt mycket om eftersom spelet 
tog väldigt mycket tid, energi och påverkade deras motivation. Deltagarna medger själva hur de 
upplever att deras handlingar och beteende som spelberoendet orsakar är onormalt och något som de 
inte vill är stolta över.   
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6. Analys och diskussion   
I detta avsnitt kommer det att presenteras en analys och diskussion kring resultatet. Resultatet 
kommer att kopplas med tidigare forskningar och med teorierna. Analysen och diskussionen är 
indelad i fyra olika teman för att skapa en bättre struktur för läsaren. Teman som presenteras kommer 
att bestå av Spelberoendets inverkan på vardagslivet, spelets finansiering, sociala omgivningen och 
effekterna ifrån den och spelberoendets konsekvenser i vardagslivet. I varje tema kommer jag att visa 
deltagarnas citat ifrån resultatet så att läsaren kan få en återblick i vad deltagnara har berättat.  

6.1 Spelberoendets inverkan på vardagslivet   
Mitt resultat visar att deltagarna upplever sitt spelberoende som negativt när de befinner sig i det 
sociala samspelet med andra människor. Det är något som stör deras koncentration att följa med och 
förstå vad andra talar om och något som också påverkar deras vardagsliv på arbetet, med familjen 
och vännerna. Mitt resultat stämmer in med studierna som Susan Fisher (2000) visar att personer som 
har ett spelberoende upplever en ständig kamp att vinna tillbaka de förluster av pengar som de 
tidigare förlorat. Denna kamp är något som tar energi ifrån spelaren och som också påverkar deras 
koncentration. Min studie visar att deltagarna ofta tänker på spel och hur de ska lösa sina problem 
som har uppkommit med spelandet. Carolyn Downs och Ryan Woolrychs (2010) beskriver i sin 
studie att personer som har ett spelproblem har också ett socialt problem som att delta i det sociala 
vardagslivet. Det uppstår problem att göra enkla vardagssysslor på arbetet och i hemmet eftersom 
spelaren tänker enbart på spel som bidrar till dålig koncentration. I min studie så visar deltagarna att 
de har svårt att kommunicera i det sociala vardagslivet eftersom de ofta har tankar på spel. Det 
påverkar deras vardagssysslor att utföra arbetsuppgifter, följa med i diskussioner och komma ihåg 
vad de har kommit överens om. Goffman (1972) menar att ifall en person inte följer de normer och 
regler som finns i den sociala miljö man befinner sig i så uppfattas personen som en avvikare. Detta 
kan sedan leda till att personen blir ifrågasatt för sitt beteende. Scheff (1997) menar att i varje social 
interaktion i en grupp så prövas individerna av resterande gruppmedlemmar. Det som kan hota en 
individs sociala band till gruppen är ifall bandet är för löst som innebär missförstånd att förstå 
varandra. I min studie så blir deltagarna ofta ifrågasatta vad det är som de tänker på när de inte kan 
följa med i diskussionerna, ser frånvarande ut eller glömmer bort saker som de lovat. Detta är något 
som kan upplevas som avvikande och något som kan påverka deras sociala band med vänner och 
närstående.   
 
Simon: "Jag tänker hela tiden på hur jag ska lösa mina problem som jag själv har skaffat mig. Detta 
är något som stör mig väldigt mycket eftersom jag ofta upplever att jag blir frånvarande när jag och 
mina vänner sitter och pratar exempelvis på ett fik. Jag liksom kommer och går fram och tillbaka i 
samtalen, och ifall någon frågar mig saker som vi diskuterat om så är jag tvungen att fråga vad han 
menar eftersom jag inte lyssnat. Och det är ju jobbigt för de undrar ju ibland vad man tänker på när 
man är frånvarande så ofta".  
 
Jean: "Jag behöver inte ens säga något ibland, utan sitter bara helt tyst med min flickvän och tänker 
på vad jag har gjort mot mig själv. Så kommenterar min flickvän ofta vad det är som jag tänker på. 
Det är väldigt irriterande att det kan synas så mycket på mig att jag tänker på allt skit spel som jag 
har spelat".   
 
Filip: "Det har hänt att jag lämnat middagsbordet med familjen eftersom jag tänker för mycket på 
hur mina matchresultat står sig. Jag kan absolut inte koncentrera mig på vad barnen säger, utan jag 
vill bara se om jag vunnit eller förlorat så att jag kan bli lugnare. Det är en skönare känsla för mig 
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att veta resultatet oavsett om det är vinst eller förlust, än att vara ovetande. Just detta ovetande får 
mig att enbart tänka på spelet".  
 
Dan: "Jag har lämnat mitt arbete och sagt att jag är sjuk enbart för att gå hem och spela. När jag 
var på jobbet så fick jag en kraftig huvudvärk eftersom jag endast ville spela och tänkte bara på spel. 
Det var ingen idé att vara kvar så jag åkte hem och började spela istället".   
 
Luci: "Jag kan åka till affären för att mamma exempelvis vill att jag ska köpa mjölk. När jag väl är 
inne i affären så kommer jag inte ihåg vad jag skulle köpa eftersom jag tänker på spel. Då brukar jag 
ringa och fråga vad det var som hon ville att jag skulle köpa. Jag skäms för det eftersom det har hänt 
flera gånger".  

6.2 Finansierandet av sitt spelande   
När det gäller finansierandet av sitt spelande så visar mitt resultat att samtliga deltagare har lånat 
pengar för att kunna spela. En del har egen lön som spenderas direkt på spel, när lönen är slut så lånar 
man från vänner, familj eller banker för att spela vidare. Vissa deltagare säljer sina egna värdesaker 
för att få in pengar och gör brottsliga handlingar för att kunna spela. De jobbar svart, gör inbrott i 
butiker och säljer värdesaker som inte är deras egendom. Mitt resultat visar att spelet har tagit 
kontroll på individens handlingar och de gör nästan vad som helst för att finansiera sitt spelande.   
 
Filip: "Jag brukar ofta låna ifrån vänner eller familj för att fortsätta spela när mina pengar tagit 
slut. Det är sällan som jag berättar att det är till spel, aldrig när jag lånar från familjen. Utan jag 
hittar på olika orsaker som gör att jag behöver pengar. Jag lånar alltid av flera olika personer 
eftersom annars blir man konfronterad varför man behöver låna igen".  
 
Dan: "När jag får min lön så kan jag spela bort den på några dagar utan att ha betalat några 
räkningar eller sparat pengar för att leva på under månaden. Då måste jag låna för att kunna betala 
min räkningar och även för att spela så att jag har chans att vinna tillbaka mina pengar". 
 
Simon: "Jag har gjort alla möjliga saker för att få in pengar till spel. Jag har sålt min pappas soffa 
och tv när han inte varit hemma till en pantbank för att sedan köpa tillbaka dem när jag vunnit. Jag 
har lånat av personer som jag inte känner för en hög ränta och jag har gjort inbrott i en butik för att 
få pengar. Jag har gjort så mycket skit för spel som ändå slutar i att man förlorar allt".  
 
Luci: "Jag får lön men har alltid spelat för alla mina pengar eftersom jag inte haft något att spara 
till. Varje gång jag får min lön så sitter jag tills jag förlorat allt eller vunnit mycket. Oftast förlorar 
jag hela min lön på någon dag som tvingat mig att ta snabblån för att jag skäms att fråga min familj 
om pengar".  
 
Jean: "Jag har arbetat svart genom olika små jobb för att få in pengar och jag har också sålt saker 
som jag inte behöver. Annars brukar jag låna pengar från vänner, men man märker att de tröttnat på 
att låna ut så därför jobbar jag svart ibland".   
 
Mitt resultat av spelets finansiering visar att samtliga deltagare lånar pengar ifrån vänner, familj och 
banker för att kunna spela. En del deltagare säljer sina egna värdesaker för att få in pengar till spel. 
Två deltagare finansierar sitt spelande genom brottsliga handlingar som rån, olagligt arbete och säljer 
föremål som inte är deras. Det som märks tydligt av resultatet är att samtliga deltagare gör det mesta 
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för att få in pengar till sitt spelande som också skapar konsekvenser med familj och vänner som 
konfronterar eller tröttnat på alla lån. Mitt resultat får stöd av Mark D. Griffiths (1990) som beskriver 
att personer med ett spelberoende spelar alltid tills alla pengar är slut för att sedan låna nya och spela 
vidare. Chanserna för att utföra brottsliga handlingar blir större och något som är allt normalare för 
personer med ett spelberoende eftersom de gör nästan va som helst för att finansiera sitt spelande. Jag 
får även stöd ifrån forskarna Kimisha Bhaga och Wilfred I. Ukpere (2012) som beskriver att när en 
person med ett spelberoende får slut på pengar så hamnar personen i en fas som kallas "jagande 
fasen". Fasen innebär att spelaren tvingas jaga tillbaka alla sina förluster som personen förlorat. En 
del av mina deltagare får lön varje månad som de spelar bort på några dagar utan att ha betalat några 
räkningar eller sparat pengar för att kunna betala mat under månaden som kommer. När lönen är slut 
så lånar de nya pengar för att kunna vinna tillbaka sina tidigare förluster. Två av deltagarna utför 
brottsliga handlingar för att kunna få in pengar till sitt spelande. Handlingarna är inbrott i butik, 
olagligt arbete och säljer värdesaker som inte är deras. Detta visar att en person med ett spelproblem 
gör nästan vad som helst för att kunna spela vidare. Något som samtliga deltagare delar är när deras 
pengar tar slut så hamnar de i den så kallade "jagande fasen" som innebär att de snabbt känner sig 
tvingade att ringa runt till familj, vänner eller banker för att låna pengar. De jagar efter att kunna 
vinna tillbaka sina tidigare förluster.   
 
Deltagarna har ett speciellt beteende när de spelar och när de söker finansiellt stöd till sitt spelande 
som avviker mot det normala. Jag får stöd av Becker (2006), som beskriver att ifall en individ inte 
följer de normer och regler som finns så anses personen vara en avvikare. En del av deltagarna 
sticker mer ut än andra när de begår brottsliga handlingar för att kunna finansiera sitt spelande. Att 
göra något brottsligt är en direkt handling som sticker ut emot det normala i samhället och därmed 
också ett avvikande beteende. Men samtliga deltagare i min studie har ett avvikande beteende 
eftersom deras spelande är så pass aggressivt. En normal person skulle inte utföra eller klarar av detta 
beteende eftersom det skapar konsekvenser för att ha råd att försörja sig själv eller sin familj. Becker 
beskriver vidare att när man blir en avvikare så påbörjas en stämplingsfas mot personen som avvikit 
ifrån personer som anser detta som ett avvikande beteende. Det är nu som Goffman (1972) kommer 
in och beskriver stigmat som en individ får när man är avvikande. Stigma är en forma av fläck på 
individens karaktär som skapar ett dåligt rykte för individen i den miljö personen bor i. När 
deltagarna lånar pengar för att spela så börjar folk ifrågasätta deras beteende eller sluta höra av sig. 
Det är då som andra börjar se dessa låntagare som avvikande eftersom det inte anses vara normalt att 
ständigt låna pengar. En stämplingsfast mot deltagarna påbörjas ifrån personerna som lånar ut pengar 
och individerna som lånar pengar blir stigmatiserade. Samtliga deltagare förutom en försöker att hålla 
sitt spelberoende hemligt trotts att deras beteende kan vara svårt att undanhålla. Men en av deltagarna 
gör olika överenskommelse med folk för att kunna låna så mycket pengar som möjligt. Räntor betalas 
ut till personer som lånar honom pengar, allt för att han ska kunna få spela. Deltagaren är nu 
stigmatiserad av alla personer han känner och även personer utanför hans vänkrets. Beteendet är 
väldigt avvikande som stigmatiserat honom.   
 
Resultatet visar att deltagarna har en oförmåga att kunna sluta spela och samlar på sig allt mer 
skulder eftersom de ständigt lånar pengar för sitt spelande. Jag får stöd av Reze Bermaki (2010) som 
beskriver att en person med ett spelberoende har en väldigt stark besatthet av att spela som också 
påverkar individens oförmåga att kunna sluta spela. En del deltagare får lön som de spelar bort, en 
del deltagare gör kriminella handlingar för att få in pengar som de spelar bort. Detta visar att samtliga 
deltagare har en oförmåga att hitta ett stopp för sitt spelande. Deras besatthet av spel är väldigt starkt 
som också får dem att bli spelberoende. Carolyn Downs och Ryan Woolrych (2010) beskriver att 
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personer med ett spelberoende är väldigt oärliga mot familj, vänner och andra närstående om och vid 
sitt spelande. Mitt resultat visar att de flesta deltagare hittar på olika historier och lögner för att låna 
pengar till spel. Detta eftersom de skäms för sitt spelande och inte vill att någon ska veta om deras 
problem. När pengarna är bortspelade går de vidare till nästa person för att låna mer så att det inte 
blir misstänksamt och ifrågasätter vad pengarna egentligen är till för. I mitt resultat visar att 
deltagarna trotts att de förlorat så mycket pengar på spela, fortfarande vill spela mer och tror sig 
kunna vinna tillbaka sina tidigare förluster. Jag får stöd av Randy Stinchfield (2000) som beskriver 
att en anledning till varför personer blir spelberoende är för att de har en positiv inställning till spel. 
Trotts tidigare förluster så räknar spelare med att de ska vinna pengar till slut med hjälp av 
spelandet. Detta är vad mitt resultat visar och något som deltagarna också känner och tror på.  

6.3 Sociala omgivningen och effekter ifrån den   
Rädslan att folk ska få reda på deltagarnas spelberoende är något som de flesta deltagare är oroade 
och rädda för. Mitt resultat visar att de flesta deltagare uppger att hela deras vardagssituation skulle 
förändras ifall deras spelproblem skulle komma fram. Relationerna till familj och vänner skulle bli 
annorlunda och en av deltagarna skulle inte gå till sitt arbete mer ifall folk fick veta att personen har 
ett spelberoende.  
 
Luci: "Man skäms ju väldigt mycket ifall andra vet att man spelar så mycket som man gör. Klart jag 
inte vill att nån ska veta att jag spelar ens, men ibland är det också tydligt eftersom jag ofta är vid 
spelkiosken. Men klart man känner skam om de skulle veta vad man har gjort"  
 
Dan: "Om personer skulle veta att jag spelade så mycket som jag gör och har gjort så skulle jag 
aldrig gå till jobbet igen. De skulle ju förstå direkt varför man har mått dåligt och varit nere vissa 
dagar. De skulle också börja tänka på varför man har gått hem eller varit sjuk vissa dagar. Nej det 
skulle vara väldigt illa ifall folk visste."  
 
Jean: "Om mina nära anhöriga skulle veta att jag förlorat så mycket pengar som jag har gjort, så 
skulle jag nog aldrig kunna se dem i ögonen igen. Alla pusselbitar som varit oklara genom mitt 
beteende skulle direkt få en helhet ifall dem visste".  
 
Filip: "Ifall personer skulle veta att jag spelar så mycket som jag gör, så skulle allt jag gör på 
datorn, mobilen eller vart jag än går tvingas redovisas. Ingen skulle tro mig att jag bara satt och 
chattade på datorn eller gick och köpte mjölk, utan alla skulle tro att jag spelar. Detta skulle vara så 
jobbigt att hela tiden känna sig uttittad och att jag skulle vara opålitlig".  
 
Simon: "Om jag ska vara ärlig så upplever jag ständigt skam eftersom de flesta vet att jag spelar 
väldigt mycket och att folk tjänar pengar på mina lån. Jag blir ledsen eftersom mitt rykte är förstört 
och jag har en dålig kontakt med familjen och allt är spelets fel. Annars är jag en bra kille, men i 
folks ögon så är jag inte det, då är jag bara en speltorsk".   
 
Mitt resultat visar att deltagarna känner en oro att närstående ska få reda på deras spelande. Något 
som skulle få dem att uppleva en stor skamkänsla, opålitlighet och ett ständigt övervakade ifall de 
spelar. Mitt resultat får stöd av Susan Fisher (2000) som beskriver att det är väldigt få personer som 
själva anger att de har ett spelproblem och som söker behandling för sitt spelande. Dhillon. J, Horch. 
J och Hodgins. J (2011) beskriver att personer gärna vill få behandling för sitt spelande eftersom de 
mår dåligt av det, men inte vågar eftersom stigmat är ett hinder. Stigma är något som skiljer sig åt i 
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olika kulturer. I en kultur där familjen och släkten går före individen så är ett stigma större och värre 
eftersom en person som blir stigmatiserat drar då skam över hela familjen och släkten. När en person 
i en sådan kultur blir stigmatiserad så kan det leda till att familjen och släkten tar distans ifrån den 
drabbade individen som skulle leda till att stigmat för den drabbade ökar. I mitt resultat så kan man se 
att de flesta va mina deltagare själva upplever att de har ett spelberoende, men som inte har sökt hjälp 
för det. Att söka hjälp för sitt spelberoende skapar en skamkänsla att andra vet vilka problem 
personen har. Eftersom deltagarna är väldigt oroliga över att närstående eller arbetskamrater ska få 
reda på deras spelberoende så vågar de inte söka hjälp för sitt problem. Det skulle kunna leda till att 
andra människor får reda på personens stigma och stigmatiserar personen. Stigmat är ett hinder för 
deltagarna att söka den behandling som de behöver för sitt spelande. Ser man vidare i mitt resultat så 
kan man se hur en deltagare är ledsen över att han blivit stigmatiserad av sitt spelberoende och att 
han idag har en dålig kontakt med sin familj. Detta kan bero på att i hans kultur så går familjen och 
släkten före individen som resulterar i att deltagens stigmatisering också påverkar kontakten med 
familjen. Carolyn Downs och Ryan Woolrych (2010) beskriver att personer med ett spelberoende är 
ofta oärliga och ljuger för familj, partner och andra närstående som leder till separation eller 
skilsmässa. När deras lögner blir upptäckta så tar det en lång process att återupprätta förtroendet som 
förstörts. Mitt resultat visar att deltagarna undanhåller och ljuger om sitt spelande för att inte skapa 
problem som kan leda till konflikter eller separationer. Deltagarna är medvetna om och upplever en 
oro att det kommer bli en lång och jobbig process för att återupprätta sitt förtroende som förstört ifall 
folk får reda på att de har ett spelberoende.    
 
Scheff (1996) beskriver att sociala band är kraften att hålla ihop grupper och individer till varandra. 
Ifall en individ inte har en balans i sitt beteende så kan alienation uppstå som innebär utanförskap 
eller främlingskap. Goffman (1972) beskriver hur en person som har ett avvikande beteende blir en 
samlingspunkt för resterande medlemmar i personen sociala miljö. Stigmat som uppkommer efter ett 
avvikande beteende gör att den stigmatiserade inte kan samarbeta eller ha en interaktion med en 
person som är normal. Detta eftersom den stigmatiserade upplever genom erfarenheter och tolkningar 
att de inte bli accepterade fullt ut av de normala. I mitt resultat så kan man se hur deltagare beskriver 
att de inte skulle kunna återvända till jobbet eller se sina närstående i ögonen ifall de skulle få reda på 
att de har ett spelberoende. Alla deras tidigare oförklarliga beteende, humör och sjukskrivningar 
skulle då få en klarhet om varför de betett sig som de gjort. De skulle inte kunna ha en normal 
konversation eftersom de känner sig utpekade och stigmatiserade som får dem att inte känna sig 
accepterade. Deltagarna skulle då uppleva alienation och ett utanförskap på grund av sitt avvikande 
beteende som får resterande medlemmar att prata bakom deras rygg om deras stigma.   
 
I mitt resultat så ser man hur en deltagare skulle uppleva sig ständigt ifrågasatt ifall hans 
spelberoende skulle komma ut. Ifall han skulle sitta på mobilen eller på datorn, eller gå till kiosken 
för att köpa något så skulle han uppleva sig ifrågasatt och vara tvungen att ständigt redovisa det han 
gör. Han upplever att ingen skulle tro på hans ord utan ständigt tro att han spelar. Mitt resultat får 
stöd av Carolyn Downs och Ryan Woolrych som beskriver att när anhöriga till en person med ett 
spelberoende får reda på personens spelproblematik. Så uppstår ett ifrågasättande och opålitlighet 
mot personen som behöver arbetas upp igen. Goffman (1972) beskriver att personer som är 
stigmatiserade upplever ett ifrågasättande eftersom de inte vet vad de normala tänker om dem. Denna 
tanke skapar en osäkerhet hos den stigmatiserade.   

6.4 Spelberoendets konsekvenser i vardagslivet   
Samtliga deltagare anger att deras spelberoende har format hur deras vardagsliv ser ut idag. En del 
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har slutat sporta på grund av spelandet och andra har förlorat sina vänner. Spelet har påverkat deras 
vardag och deras motivation som också skapat konsekvenser. Något som deltagarna mår dåligt över 
när de börjar tala om det.   
 
Dan: "Ifall spel aldrig skulle funnits skulle jag kunnat vara fotbollsproffs eller varit klarutbildad som 
något bra. Spel har tagit så mycket tid och energi från mig att jag väldigt ofta lagt saker åt sidan 
bara för att spela. Saker som exempelvis fotbollen och plugget. Mår dåligt när jag tänker på det 
bara".   
 
Filip: "Jag hade en bra vän som jag alltid umgicks med när jag var mindre och vi hade det jäkligt 
bra tillsammans. Han sa hela tiden åt mig från början när jag började spela aggressivt att jag skulle 
sluta. Jag lyssnade inte på honom och vi har skiljts åt idag och träffas inte mer".  
 
Simon: "Mina föräldrar har separerats på grund av mig och alla mina gamla nära vänner är inte 
längre mina nära vänner. Jag har sabbat väldigt mycket och något jag vet är mitt eget fel. Jag 
förstörde familjens ekonomi som skapade separation och mina gamla nära vänner sluta att umgås 
och ringa efter att jag hamnat i problem på grund av spelandet".  
 
Jean: "Jag tror inte spel har påverkat min vänkrets. Eller man vet inte eftersom spelet har ju fått mig 
att sluta spela fotboll efter en knäskada. Jag orkade inte ta mig tillbaka eftersom motivationen för att 
rehabilitera inte fanns där när jag spelade. Detta kan ju ha påverkat att jag inte är vän med vänner 
som jag kanske skulle träffat annars".  
 
Luci: "Jag har lånat pengar av så många vänner att de inte längre hör av sig eller svarar när jag 
skriver till dem. Jag vet inte om det kan beror på att de tror att jag vill låna pengar igen eller ifall de 
anser mig som en dålig person. De kanske sett mig i spelbutikerna ofta, jag vet inte men vi hörs inte 
av längre".  
 
I mitt resultat så ser man hur deltagare beskriver att spelberoendet har förstört deras vision om 
framtiden som de tidigare haft eftersom spelandet tog för mycket tid. Drömmar om att bli 
fotbollsproffs och studera på högskolan/universitet har försvunnit. Spelberoendet har också tagit ifrån 
deltagarnas nära vänner som lämnat dem på grund av spelandet. Mark D. Griffiths (1990) beskriver 
hur ett spelberoende tar väldigt mycket tid ifrån individen som gör att tiden för familj och vänner 
försvinner. Kimisha Bhaga och Wilfred I. Ukpeke (2012) beskriver att tiden till familjen och vänner 
försvinner på grund av spelandet som leder till att chanserna ökar att vänner och familj lämnar 
individen. Scheff (1996) talar om hur individens sociala band handlar om en gemensam identitet och 
förståelse med andra. När ett tryggt socialt band uppstå mellan personer så är det när individerna som 
är inblandade i interaktionen  kan identifieras med varandra. Goffman (1972) beskriver att när en 
person inte följer gemensamma värderingar och sociala normer, så sticker personen direkt ut som en 
avvikare. I mitt resultat så kan man se hur en deltagare beskriver att hans tidigare nära vän fler gånger 
försökte förklara för honom att han måste sluta spela eftersom det inte är bra. Något som deltagaren 
inte lyssnade på utan fortsatte spela och som gjorde att han inte följde de gemensamma värderingar 
som tidigare funnits mellan dem och de sociala normer som finns. Detta gör att deltagaren sticker ut 
som en avvikare som skapade konsekvenserna att hans nära och goda vän lämnade honom och 
vänskapen.   
 
I mitt resultat så ser man hur vissa deltagare tappat motivationen och lämnat det som de tycker om 
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väldigt mycket bakom sig eftersom spelberoendet tog för mycket energi och tid. Jag får stöd i mitt 
resultat av Reza Barmaki (2010) som beskriver att spelet får individen på dåligt humör och upplever 
olika psykiska och beteendemässiga problem. När en deltagare skadade sig på grund av fotbollen och 
behövde rehabilitera sin skada för att komma tillbaka till fotbollsplanen. Så tappade deltagaren 
motivation för att träna sin skada eftersom han spelade väldigt mycket som fick hans beteende att 
ändra sig. Istället för att rehabilitera sin skada och återgå till en sport som han tycker om att utföra, så 
valde han istället spelandet. Goffman tar upp att personer som exempelvis är narkomaner, 
alkoholister eller spelare är människor som lever i ett slags kollektiv förnekelse av den sociala 
ordningen som finns i samhället. Dessa personer visar tydligt bristande funktionsförmåga i samhällets 
och sin egen motivationsmekanism. Att deltagarna själv upplever deras beteende som avvikande gör 
att de själva väljer att inte se vad som behövs göras för att gå ifrån sin roll som avvikare. Detta skapar 
just den bristande motivationsmekanism som gör att de inte orkar göra annat än att spela.   
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7. Slutdiskussion   
I detta avsnitt kommer jag redogöra studiens slutsats och slutdiskussion kring resultatet. Jag 
presenterar en repetition av mitt syfte och tidigare forskning och därefter presenterar jag förslag till 
vidare forskning kring spelberoende och dess avvikelse.   

7.1 Syftet med studien   
Syfte med studien var att studera personer som har ett spelberoende och om personerna upplever sitt 
spelberoende som avvikande i vardagslivet. För att nå fram mitt resultat på bästa möjliga sätt så 
använde jag mig av en kvalitativ forskning för att med hjälp av min forskningsmetod, tidigare 
forskningar och teorier kunna tolka intervjuerna på bästa sätt. Jag fick en djupare översikt och 
djupare förståelse kring deltagarnas egna upplevelser.   

7.2 Tidigare forskning   
I min studie så har jag använt sju forskningar som beskriver hur personer med ett spelberoende beter 
sig i olika sociala relationer och hur deras beteende anses vara avvikande. Tidigare forskning 
beskriver vidare att spel är något som skapar konsekvenser för individen som sedan också blir ett 
samhällsproblem. När en individ har ett spelberoende så uppstår stigma eftersom personen har ett 
avvikande beteende i den sociala miljön som personen bor i. Detta avvikande beteende och stigmat 
som uppkommer påverkar individen att må dåligt. Relationer till arbete, familj, vänner och andra 
sociala vardagliga sysselsättningar blir påverkade eftersom individen med ett spelberoende inte 
passar in i normen med de normala i samhället. Detta skapar ett socialt problem och även ett 
samhällsproblem mot personer som har ett spelberoende och som upplever sig avvikande samt 
stigmatiserade i samhället (Dhillon, Horch, Hodgins, 2011). Syftet med min undersökning var att 
undersöka följande frågeställning:   
 
- Upplever personer som har ett spelberoende sig avvikande i vardagslivet och i sådana fall hur?    
 
Mitt resultat visar att mina deltagare upplevde sig själva som avvikare i olika sociala sammanhang 
eftersom deras spelberoende påverkar dem i vardagslivet. I min studie kan man konstatera att 
personer som har ett spelberoende upplever sig avvikande när de kommunicerar med människor 
eftersom de ofta glömmer bort vad samtalet handlar om eller glömmer bort vad de har kommit 
överens om. Koncentrationen för samtalet är något som ständigt blir stört utav spelets tankar och hur 
de ska kunna lösa sin situation. Personer som har ett spelberoende kan göra nästan vad som helst för 
att finansiera sitt spelande. När pengarna är slut och spelats bort så behöver individen nya pengar för 
att kunna fortsätta spela. Då lånar man främst av personer man känner, men även av personer som 
man inte känner. För att det inte ska bli misstänksamt så lånar man av så många olika personer som 
möjligt och ljuger ihop en historia för att ingen ska ifrågasätta vad pengarna egentligen är till för. 
När man nått en gräns där personer inte längre lånar ut pengar så kan man erbjuda ränta för sitt lån. 
Då erbjuder personen som har ett spelberoende och som behöver låna pengar en ränta på sitt lån som 
gör att långivarna blir fler och lånen större. Spelberoendet kan få individen att utföra kriminella 
handlingar för att kunna spela. Inbrott och rån i butiker för att stjäla värdesaker eller pengar, arbeta 
svart, eller sälja värdesaker som inte tillhör personen. Detta är något som är olagligt och straffbart, 
men något som en person med ett spelberoende utför enbart för att kunna skaffa pengar till sitt 
spelande (Bhaga, Ukpere, 2012).  
 
En person som har ett spelberoende är väldigt mån om att hålla sitt beroende hemligt. Om individens 
sociala omkrets vet att personen har ett spelberoende så skulle deras värdighet sjuka, deras ord blir 
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opålitliga och deras tidigare handlingar skulle få en klarhet. Personerna med ett spelberoende skulle 
uppleva en stor skam för sina anhöriga och arbetskamrater. Den sociala kontakten skulle brytas och 
en helt annan interaktion skulle uppkomma. Personer som kommit fram med sitt spelberoende 
upplever ett utanförskap där individens personliga karaktär blivit stämplad av andra. Personen blir 
stämplad som en dålig människa och individens rykte sprider sig även utanför vänkretsen är något 
som påverkar individen både känslosamt och i det sociala livet. Att ha ett spelberoende kan påverka 
de visioner och mål som man har i livet och även påverka vänskapen med familj och vänner (Downs, 
Woolrych, 2010). Tid är något som försvinner när man spelar och som påverkar relationen till sina 
nära anhöriga. När man har ett spelberoende så tänker man nästan enbart på spel som också gör att 
allt annat blir oviktigt. Något som också påverkat motivationen för andra saker som därmed blir 
lidande. Sammanfattningsvis så anser jag att jag uppnått mitt syfte med studien och besvarat min 
frågeställning genom deltagarnas egen syn på hur det är att vara spelberoende. Samtliga teman av 
resultatet visar att deltagarnas handlingar är avvikande mot det normala och något som påverkar 
deras vardagsliv. Deltagarna har själva berättat sin syn och sina erfarenheter om sitt spelberoende i 
olika vardagssituationer. Resultatet har visat hur deltagarna upplever sig avvikande i vardagslivet på 
grund av sitt spelberoende.  

7.3 Teori  
Mitt resultat visar att mina teorier och begrepp om avvikande, stigma och sociala band har haft en 
stark koppling till deltagarnas berättelser och erfarenheter. 
 
Spelberoendet och problematiken kring det skapar en avvikande känsla hos deltagarna inom olika 
sociala sammanhang. Vid samtal med vänner på kafé, med arbetskamrater på arbetet och i relation till 
familjen är några exempel på hur spelberoendet påverkar deltagarna att själva upplever sig 
avvikande. Deltagarna blir ifrågasätta varför de är frånvarande i diskussioner och varför de glömmer 
bort information som de fått. De upplever koncentrationssvårigheter på grund av sitt spelberoende 
som påverkar arbetet och i sociala relationer som exempelvis middagar med familjen. De lämnar 
både arbetet och middagsbordet för att kunna spela eller uppdatera sina spelresultat som påverkat 
deras koncentration att föra ett samtal med andra. Detta är ett beteende som är avvikande och är 
anledningen till mitt val av Goffman och hans teori om avvikande.  
 
Mitt resultat visar att deltagarna som visat öppet sitt spelberoende upplever stigma och stämpling 
ifrån människor. En deltagare får höra att han är en dålig människa och endast en speltorsk eftersom 
han har ett spelberoende. Något som gör honom väldigt ledsen eftersom han själv vet att han är en 
bra människa, men att spelberoende förstört hans rykte. Deltagarna som fortfarande har sitt 
spelberoende hemligt för familj och vänner är rädda att det ska komma ut. Detta eftersom de upplever 
en rädsla att bli stigmatiserad av människor i deras närhet som kommer att anse att beteende som de 
har till spelandet är avvikande. Ifall deltagarnas spelberoende skulle komma ut i det offentliga så 
skulle det förändra hela deras vardag. Familjen, vännerna och arbetskamraterna skulle tillsammans 
med erkännandet av deltagarens spelberoende få en koppling och förklaring till underliga beteenden 
och handlingar som varit. Att bli stigmatiserad och stämplad av andra på grund av sitt avvikande 
beteende och handlingar är något som deltagarna är väldigt oroade över. Det skulle förändra hur 
människor ser på dem och deltagarna skulle uppleva ett ständigt ifrågasättande i vardagslivet. 
Deltagaren som kommit fram med sitt spelberoende har blivit stigmatiserad av familj, vänner och 
andra människor. Något som påverkar individen och skapar känsla av ängslighet, skam och ständigt 
ifrågasättande. Deltagare upplever stigma och stämpling ifrån människor när de vet att personen har 
ett spelberoende. Deltagarna är rädda att deras spelberoende ska komma ut till det offentliga eftersom 
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deras handlingar är avvikande som kan skapa problem i vardagslivet. Problem som innebär att folk 
ofta ifrågasätter och stämplar dem. Därför tog jag med begreppet stigma och stämpling i studien för 
att människor som agerar och gör avvikande handlingar i samhället blir ofta stämplade och 
stigmatiserade av andra människor som följer det normala.  
 
Resultatet visar även att deltagarnas spelberoende påverkar och har påverkat deras sociala band med 
vänner och familj. De har förlorat flera goda vänner under tiden som de haft sitt spelberoende och 
spelandet har även skapat familjesplittring. Spelberoendet har fått deltagarna att vara avvikande i 
olika sociala sammanhang som upplevts som konstigt och jobbigt hos vänner och bekanta. Vänner 
har slutat höra av sig och ifall deltagarna frågar om lån till pengar så får de inte något svar tillbaka. 
Detta eftersom vännerna har börjat förstå att pengarna går till spel och vill därmed inte ha någon 
kontakt längre. Man kan tydligt se i resultatet att deltagarnas sociala band är något som påverkats på 
grund av spelberoendet. En av deltagarnas spelberoende har påverkat det sociala bandet i familjen så 
pass mycket att det lett till familjesplittring. Spelandet blev väldigt aggressivt som skapade 
ekonomiska och sociala problem, som splittrade familjen. Scheffs teori om sociala band tog jag med i 
studien för att individer som har ett avvikande beteende i vardagslivet får också oftast konsekvenser. 
Individens sociala band till familj, vänner och bekanta blir lidande eftersom det nya avvikande 
beteendet som individen har passar inte alltid in i den sociala vardagen.  

7.4 Metod 
Hermeneutik har hjälpt mig som forskare att komma närmare deltagarna genom att förstå samt tolka 
deras berättelser och erfarenheter. Genom hermeneutiken har jag samlat på mig en djupare 
förförståelse till fenomenet som ska studeras med hjälp av tidigare forskning och teorierna. Detta har 
hjälpt mig vid intervjuerna av deltagarna att förstå och kunnat tolka deras berättelser och erfarenheter 
enligt mig, på ett bättre sätt. Jag har tydligare förstått vad informanterna talar om och hur de upplever 
sitt spelberoende med hjälp av tidigare forskning och teorier. Hermeneutik arbetar väldigt mycket 
med att tolka och återigen omtolka vad informanterna har berättat. Detta har gjort att jag fått en klar 
bild över hur informanterna upplever sitt spelberoende och vilka konsekvenser det bär med sig i 
vardagslivet. Jag har med hjälp av hermeneutiken förmedlat min tolkning till läsarna på ett tydligt 
sätt för att studien ska bli så bra som möjligt. Hermeneutik var för mig ett bra val av metod eftersom 
jag som forskare får en djupare förståelse för fenomenet som studeras, samtidigt som jag kommer 
informanterna nära. Jag får med hjälp av min nya kunskap av fenomenet förmedla ut det till läsarna.  
 
I min studie har jag endast haft manliga deltagare, detta på grund av att mitt sökande efter kvinnliga 
deltagare var svårt att hitta. Att hitta manliga deltagare till min studie var svårt eftersom människor 
inte vill tala öppet om deras problem och spelberoende. Eftersom jag använde mig av ett 
snöbollsurval så fick jag tips av människor och deltagare om vilka människor jag ska vända mig till. 
Tips om kvinnliga deltagare till min studie dök aldrig upp. Det kan tolkas att kvinnor spelar mindre 
än män, eller att kvinnor inte pratar öppet om sitt spelberoende lika mycket som män. Åldersurvalet i 
min studie var mellan 22-34 år. Snöbollsurvalet som jag använde mig av gjorde att jag fick 
rådgivning av människor om vilka som har ett spelberoende. Eftersom människorna kände till 
varandra så antog jag att de var jämnåriga och därmed blev det den homogena åldersurvalet i min 
studie.  
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8. Förslag till vidare forskning   
Att skriva uppsatser om spelberoende är något som är väldigt viktigt för att folk ska inse vilka 
konsekvenser det skapar. Inte bara mot individen utan mot alla som är i nära social relation till 
individen. Eftersom spel blir allt större på grund av allt fler legaliserade butiker, kasinon och olika 
sorters spel, så anses det vara en samhällsfara. Något som påverkar individen att hamna utanför 
samhället eftersom spelet får dem att bli en avvikare i samhället. Därmed är förslag till vidare 
forskning att man hittar vilka sociologiska skillnader det finns i dagens spelsamhälle och hur det var 
innan spel blev legaliserat. Detta skulle kunna få samhället att inse vilka konsekvenser spel bär med 
sig och att det också behöver få ett stopp eller strypa den exploderande spelmarknad som finns idag.  
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Begrepp: 
 
 
Spel är beroende framkallande 
http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Spelberoende/ 
 
Beroendets sociala problem 
http://www.kunskapsguiden.se/missbruk/halsoproblem/spelmissbruk/Sidor/default.aspx 
 
Historian om spel i Sverige  
http://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spel-om-pengar/spelandets-historia/svensk-
spelhistoria/ 
 
Svenska spels historia  
https://om.svenskaspel.se/var-historia/  
 
Fakta om svenska spel marknaden  
http://media.svenskaspel.se/sv/om-svenska-spel/fakta-svenska-spelmarknaden/  
 
Vad ett beroende betyder  
http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/beroende/ 
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Bilaga 
Intervjumall:  
 
Fråga 1: Hur påverkar ditt spelberoende dina tankar? 
 
Fråga 2: Hur har du råd att spela?   
 
Fråga 3: På vilket sett upplever du omgivningen annorlunda när du spelar? 
 
Fråga 4: Hur mår du med ditt spelberoende? 
 
Fråga 5: Hur har spel påverkat din omgivning och vänkrets? 
 
Fråga 6: Hur skulle du må ifall folk visste att du har ett spelberoende?  


