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Sammanfattning  
 

Spel om pengar finns i olika former och har blivit en del av många personers vardag, 

dessvärre kan inte alla hantera spelet. Spelmissbruk påverkar personen som för en ständig jakt 

på pengar och speltid vilket medför konsekvenser och känslor som är svåra att hantera. Ett 

spelmissbruk påverkar även omgivningen i form arbetsgivare, vänner, familj, barn med flera 

som alla blir en del av ett missbruk. Denna kvalitativa studie avser studera hur en person 

inträder i ett spelmissbruk, hur personen upprätthåller ett liv som spelmissbrukare och hur 

personen tar sig ur missbruket. Vårt syfte med studien är att få en djupare förståelse samt att 

urskilja vilka känslor ett spelmissbruk medför. Vi har genomfört djupintervjuer med åtta 

personer och tolkningen och analysen har skett hermeneutiskt. Genom vår analys har sju 

teman kunnat urskiljas intresse för spel i tidig ålder, inträde i spelmissbruk, ångest skuld och 

skam, verklighetsflykt, förändringar i identiteten och beteende, relationer och interaktion och 

avslutningsvis strategier. Vi har tagit del av åtta gripande berättelser och fann att spelmissbruk 

medför stora konsekvenser för den enskilde individen men även för personer i omgivningen. 

Spelmissbruk är viktigt att belysa och lyfta i samhället då det är ett växande problem som 

berör många och att det ofta är ett dolt missbruk. 

Nyckelord: Spelmissbruk, stigmatisering, avvikelse, avvikande beteende, outsider, skuld och 

skam  

 

Abstract  

Gambling with money comes in different forms and have become a part of many people's 

everyday lives, unfortunately not everyone can handle the game. Compulsive gambling 

affects the person who has a constant search for money and playing time, that gives 

consequences and feelings that are difficult to manage. The addiction affects people in the 

environment as employers, friends, family, children and others who all become part of an 

addiction. This qualitative study intends to study how a person enters a gambling addiction, 

how the person maintains a life as a compulsive gambler and how the person enter the abuse. 

Our purpose of the study is to gain a deeper understanding and to identify what emotions the 

addiction brings. We have conducted in-depth interviews with eight people and the 

interpretation and analysis has been hermeneutic. Through our analysis seven themes have 

been distinguished interest in the game at an early age, entry into gambling addiction, anxiety, 

guilt and shame, escapism, changes in the identity and behavior, relationships and interactions 

and finally strategies. We have taken note of the arrest of eight stories and found that 

compulsive gambling entails serious consequences for the individual but also for people in the 

surroundings. Compulsive gambling is important to highlight and promote in the community 

as it is a growing problem that affects many and it is often a hidden addiction. 

 

Keywords: Pathologic gambling, stigma, deviation, deviant behavior, outsider, guilt and 

shame 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
 

Vi vill inledningsvis framföra ett stort och varmt tack till alla personer som deltagit i 

intervjuerna. Ni har öppenhjärtligt delgett oss era erfarenheter och upplevelser avseende 

spelmissbruk och er hjälp har varit ovärderlig. Vi vill även tacka de stödföreningar som med 

sitt engagemang hjälpa oss att komma i kontakt med personer som ville delta i våra intervjuer. 

Vi beundrar det arbete som ni utför.  

 

Ett stort tack till våra familjer och nära och kära som gett tips och råd, som hjälpt och stöttat 

oss genom vårt arbete.   

Sist men inte minst vill vi tacka Hans Ekholm vår handledare som har bidragit med sin hjälp, 

kunskap och handledning och som engagerat sig i vårt arbete. 

 

Till er som deltagit i intervjuerna vill vi önska stort lycka till på er framtida resa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Citat  

Var inte rädd för förändring.  

Du kanske förlorar något bra, men du kan vinna något bättre. (Okänd) 
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1 Introduktion  

 

1.1 Inledning  
 
I dagens samhälle är spel om pengar i olika former en del av vardagen för många personer och 

ett ständigt flöde av reklam visar hur stort utbudet är. De flesta kan hantera denna form av 

spel och det är ett nöje som för många erbjuder spänning i livet. Det finns dock personer som 

innehar ett förhållningsätt till spel som kan upplevas som osunt och leda till spelmissbruk, 

vilket i förlängningen kan påverka den enskilde och omgivningen negativt och ge förödande 

konsekvenser. Vad vet vi om spelmissbrukarens upplevelser? Vilka känslor medför ett 

spelmissbruk? I studiet av ett dolt missbruk är frågorna många och i denna kontext kan ett 

missbruk anses bryta mot en social struktur. Spelmissbruk har en tydlig samhällsrelevans då 

ämnet den senaste tiden har uppmärksammats i olika medier att problemet finns och att det är 

stort. Studien uppmärksammar och tydliggör ett problem som är av största vikt att belysa då 

kunskapen i många fall är bristfällig och forskningen inte är utbredd. Spelmissbruk är ofta 

något som döljs för omgivningen och en känsla av skuld och skam kan vara orsaken till att en 

person inte vill synliggöra för sin omgivning att det har en negativ inverkan. Känslan som en 

person med spelmissbruk kan uppleva och ställs inför kan innebära en oro för vad 

omgivningen och samhället ska anse. Vilket kan det leda till en känsla av stigmatisering med 

negativa konsekvenser som följd. 

Att identifiera sig som en avvikare kan för många upplevas vid olika tillfällen i livet och vara 

mer eller mindre tydliga. En del personer upplever aldrig känslan eller endast vid ett fåtal 

tillfällen under sitt liv. Andra innehar känslan hela livet då samhällets normer och värderingar 

satt en etikett på individen som avvikare. Den stigmatisering som personer upplever kan vara 

psykiskt påfrestande, vilket ytterligare kan förstärka känslan av avvikelse. Känslan kan 

upplevas påtaglig och sätter tydliga och i värsta fall djupa spår hos en person. Vi avser att 

studera om känslan av avvikelse kan härledas till de känslor och upplevelser som en 

spelmissbrukare innehar.  

Det är av största vikt att belysa det faktum att det finns olika grupper och enskilda personer i 

samhället som av andra upplevs som avvikande och de erfar stigmatisering. Det kan vara en 

känsla av att vara ensam, annorlunda och inte passa in i normen som innebär att en person 

upplever sig vara en avvikare och normbrytare. En etikett kan lätt sättas av omgivningen på 

personer eller grupper som upplevs främmade. Att en etikett sätts kan bero på okunskap men 

även en osäkerhetskänsla inför något som är ovant och främmande. Känslan av att vara 

avvikare kan infinna sig inom olika grupper i samhället och kan vara mer påtaglig för en del 

personer och grupper, det kan beröra psykiskt sjuka, invandrare, kriminella, arbetslösa, 

missbrukare, personer med olika sexuell läggning med flera.  

 

1.2 Bakgrund 
 

Spel om pengar har i ett historiskt perspektiv varit en del av det svenska samhället och olika 

former av spel finns idag att tillgå på marknaden. Utvecklingen som skett på den svenska 

spelmarknaden de senaste 30 åren har inneburit en snabb förändring då flertalet spel har 

tillkommit. På 80-talet introducerades trisslotten och lotto på marknaden som snabbt blev 

populära hos allmänheten (Gustavsson och Svanell 2012:32,36). Den tekniska utvecklingen 

går snabbt framåt och allt fler spel tillkommer och Internet bidrar till att tillgängligheten ökar. 

Den tekniska utvecklingens framfart har inneburit att utländska spelbolag kunnat etablera sig 
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på den svenska marknaden. De utländska spelbolagen spenderar idag cirka 2,3 miljarder 

kronor på spelreklam i Sverige varje år (Aftonbladet, 2016).  

Under mitten av 1990-talet beslutade svenska staten att bilda det statliga spelbolaget Svenska 

Spel, vars syfte var att dämpa spelhetsen som hade uppkommit när nya spelformer tillkommit 

på marknaden (Gustavsson och Svanell 2012:53). I Sverige finns en reglerad marknad som 

inte kan styra de utländska spelbolag som erbjuder olika former av speltjänster på Internet. 

Eftersom bolagen inte har något tillstånd i Sverige faller de utanför Lotteriinspektionens 

ansvarsområde som inte kan ingripa. Lotteriinspektionen är en myndighet som ska se till att 

spel sker lagligt, pålitligt och säkert på den svenska spelmarknaden (Lotteriinspektionen, 

2016).  Hur mycket de utländska bolagen omsätter är svårt att uppskatta, Lotteriinspektionen 

beräknar dock siffran till 4,4 miljarder kronor för 2015. Viktigt att belysa är att dessa bolag 

genererar intäkter till olika mediebolag som upplåter annonser i olika tidningar samt på 

Internetsidor och i tv (Lotteriinspektionen, 2016). 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) är ett överdrivet spelande ett folkhälsoproblem som 

enligt deras uppgifter från 2010 drabbar mer än två procent av befolkningen. Det innebär att 

det uppskattningsvis är 165 000 personer som har någon form av spelproblem. Idag är 

spelproblem störst bland unga män i ålder 18-24 år, dock visar det sig att det ökar snabbast 

bland medelålders kvinnor mellan 45-64 år. Enligt Aftonbladet (2016) har även reklamen till 

denna målgrupp förändrats och att det starkt riktar in sig mot kvinnor i större utsträckning.  

 

Den tekniska utvecklingen i samhället avseende spel är påtaglig och innebär att det finns en 

ökad risk att hamna i ett spelmissbruk. Tillgängligheten till spel innebär att det kan uppstå 

folkhälsoproblem när spelandet leder till stora problem för en person och denne påverkas 

negativt. Ett spelmissbruk är svårt att upptäcka då det oftast inte syns eller märks av 

omgivningen. Den som har ett spelmissbruk upplever känslor av nedstämdhet, oro, stress, 

sömnsvårigheter, bristande aptit med mera. När ett spelmissbruk uppstår är det vanligt att 

relationerna till andra påverkas och de aktiviteter som tidigare upplevts som meningsfulla 

åsidosätts. Anhöriga reflekterar över att personen upplevs som hemlighetsfull om vad som 

sker. Oftast har den med spelmissbruk och den som är anhörig olika syn och uppfattning om 

spelandet och om det är ett problem eller inte. Omgivningen påverkas i allra högsta grad av en 

persons spelande där arbetsgivare, anhöriga, vänner med flera berörs av en spelmissbrukares 

val och handlingar (Stödlinjen, 2016).  

Spel om pengar som medför problem delas in i tre olika termer spelproblem, spelmissbruk 

och den allvarligaste formen som är spelberoende. En liten andel av befolkningen anses idag 

vara spelberoende, och bedömningen om en person har ett beroende fastställs av en 

psykiatriker eller en person med likande kompetens (Binde, 2013:20-24). Det innebar att vi i 

studien sannolikt skulle få svårigheter att nå personer med spelberoende, av berörd anledning 

har vi valt att använda oss av begreppet spelmissbruk i vår studie. Samt att begreppet 

spelmissbruk är den vanligaste benämningen i samhället och att det inte tar ställning. Vårt 

fokus finns i denna studie inte på själva begreppet utan det är upplevelsen och känslan som vi 

avser fånga. Enligt Binde (2013:23) förekommer begreppet missbruk i olika kontexter som 

med exempelvis alkohol och droger. Begreppet spelmissbruk används när spel om pengar 

medför problem för en person och är den vanligaste termen, samt att missbruk kan förknippas 

med en lindrigare form av problem än vad beroende avser. Någon enhetlig definition av 

begreppet spelmissbruk finns inte i dagsläget men det som avses är att en person har 

omfattande problem med spel om pengar som medför negativa konsekvenser.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 

I vår studie ämnar vi få en djupare förståelse för hur personer med spelmissbruk upplever sin 

situation, och om de upplever någon form av stigmatisering och en känsla av att vara 

avvikare.  

 

Vi vill studera hur en spelmissbrukare uppfattar sin missbrukssituation och vilka känslor som 

personen upplever i denna kontext. Uppsatsens syfte avser att få en djupare förståelse om hur 

en person inträder i ett spelmissbruk, hur personen upprätthåller ett liv som spelmissbrukare 

och hur denne sedan tar sig ur sitt missbruk. Med uppsatsen ämnar vi beskriva hur 

spelmissbrukarens livsvärld upprätthålls och även låta en spelmissbrukare sätta ord sina på 

erfarenheter, upplevelser och känslor. 

 

Vår studie baseras på en kvalitativ studie där intervjuer har skett med personer som har ett 

spelmissbruk och deras upplevelser.  

Vårt syfte har mynnat ut i tre frågeställningar:  

- Vilka aspekter påverkar att en person hamnar i ett spelmissbruk? 

- Hur upprätthåller och upplever en person sitt spelmissbruk? 

- Vilka anledningar finns för att en person lämnar ett spelmissbruk? 

1.4 Avgränsningar  

 
I studien har vi valt att begränsa oss till spelmissbruk avseende spel om pengar och inte 

datorspel eller likande. De stödföreningar som vi fann vände sig till personer som har 

spelmissbruk avseende spel om pengar och därmed valde vi denna avgränsning. Vidare har vi 

valt att inte fokusera på ålder, kön, etnicitet eller likande. Då det i vår studie har varit av 

största vikt att nå personer med spelmissbruk för att fånga känslor och upplevelser och något 

större urval har såldes inte skett.  

 

1.5 Disposition 

 
I studiens introduktion återfinns inledning, bakgrund, avgränsningar samt syfte och 

frågeställningar. I nästkommande avsnitt berörs den tidigare forskningen som berör artiklar av 

olika karaktär för att förstå känslan och upplevelsen av avvikelse som kan återfinnas inom en 

rad olika områden. Vi har i kontexten funnit fyra teman som vi anser vara relevanta och som 

är känslor av skam och skuld, att dölja avvikelse, utformandet av strategier och rädsla för 

stigmatisering.  

Avsnittet som sedan berörs avser den teoretiska referensram och beskriver den teori som 

studien har som utgångspunkt, som i detta avseende behandlar Howard S. Beckers teori om 

avvikelse. I avsnittet återfinns även en begreppsförklaring av stigmatisering.  

Nästa avsnitt belyser de metodologiska utgångspunkter som används för vår studie. Här 

återfinns en beskrivning av kvalitativ intervju och intervjumetod. Vi har även beskrivit urvalet 

för studien, metodologiska och etiska reflektioner, hur intervjuerna genomfördes, 

analysprocessen som skedde hermeneutiskt samt att vi beskriver vår förförståelse.  

Efter avsnittet som berör metodologiska utgångspunkterna presenteras avsnittet som berör 

vårt resultat. Här beskrivs resultat efter de sju teman som vi kunnat urskilja vid vår 
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hermeneutiska analys av det empiriska materialet. Avsnittet är indelat enligt dessa teman och 

varvas med citat från våra intervjupersoner och avslutas med en sammanfattning av resultatet.  

Avslutningsvis återfinns ett diskussionsavsnitt, här förs en diskussion rörande resultat som 

framkommit i studien. Inledningsvis sker en diskussion avseende studiens syfte och 

frågeställningar för att sedan beröra resultatet i relation till den tidigare forskningen och den 

teoretiska referensramen. Avsnittet berör sist en självkritisk diskussion om vår studie, här 

framförs även förslag på framtida forskning inom området och avslutas med våra egna 

reflektioner.  
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2 Tidigare forskning 

 
I avsnittet presenteras den tidigare forskningen som utgår ifrån artiklar som bidrar till att ge 

svar på våra frågeställningar och ger underlag till vårt syfte med denna studie. Artiklarna är en 

del av det empiriska material som har valts ut och belyser känslan av att vara en avvikare, 

artiklarna visar att känslan återfinns inom olika sociala grupper i samhället. Vi vill härmed 

tydliggöra att artiklarna som valts ut inte enbart tar upp ämnet spelmissbruk. Det är ett 

medvetet val då syftet är att få en bredare kunskap och en djupare förståelse inom området 

avvikelse. Denna förståelse är endast möjlig att uppnå genom att studera en stor variation av 

artiklar och som berör olika områden. Artiklarna spänner över ett brett område allt från 

homosexuella till bröstcancer patienter, till de som valt att inte skaffa barn till kvinnor med 

HIV, unga arbetslösa till psykiskt sjuka med flera. Känslan av avvikelse kan återfinnas inom 

flera sociala grupper och förenas till den samhällsrelevans som ämnet spelmissbruk innehar. 

Vi vill med artiklarna studera om liknande känslor och upplevelser av avvikelse är möjlig att 

förena till spelmissbruk. Den tidigare forskningen belyser stigmatisering och avvikelse och 

våra frågeställningar utgår ifrån dessa områden som sedan kommer konkretiseras i vår studie. 

Det finns flera andra områden där känslan av avvikelse kan förekomma men som inte belyses 

här.   

Artiklarna har sökts fram via Mälardalens Högskola och sökning har skett via databaserna 

Discovery och SwePub. Sökorden som användes är social stigma, stigmatisering, 

stigmatization, outsider in society, outsider, deviance behavior. 

 

2.1 Känslor av skam och skuld 

 
Vi har kunnat urskilja fyra teman som avspeglas i de olika artiklarna och vi avser att studera 

om det återfinns likande känslor och upplevelser i en spelmissbrukares problematik. De teman 

som framkommit är känslor av skuld och skam, att dölja avvikelse, utformandet av strategier 

och rädsla för stigmatisering. Vi vill belysa att alla teman hör samman och de kan på olika sätt 

förenas då det inte finns någon tydlig gränsdragning mellan dem. Då syftet med studien är öka 

förståelsen är känslor en viktig aspekt och känslan av skuld och skam framträder tydligt i 

artiklarna och visar att det återfinns hos flera personer som upplever att de på något sätt 

avviker.  

Artikelförfattarna del Pino, Moore, Dacus, McCuller, Fernández och Moore har genomfört en 

studie med semistrukturerade intervjuer och enkäter för att studera homosexuella mäns 

upplevelser kring stigmatisering (2016:1,3). I studien som genomförts framför alla männen i 

undersökningen att alkohol användes för att kunna hantera känslor som de upplever. Det kan 

vara känslor av skuld, skam, känslomässig smärta eller att de upplevde sig obekväma med sin 

sexuella läggning. De har en egen föreställning om att de förväntats avisas av omgivningen på 

grund av sin sexuella läggning, studien visar att de till viss del har avvisats av sina vänner, 

familj och kyrkan. Ett tillfrisknande från alkohol eller drogmissbruk hjälpte dem att komma 

tillrätta med sin sexuella identitet och att de kunde hantera den stigmatisering som de 

upplever. En del av männen upplever dock en fortsatt stigmatisering och en obekväm känsla 

inför det faktum att de är homosexuella men även familjen upplevde en fortsatt stigmatisering 

(del Pino et al. 2016:6). Deras sexuella identitet har en inverkan på männen som i denna 

kontext bedövar sin skuld och skam med alkohol och droger. Deras tillfrisknande från 

missbruket bidrar till att det har lättare att hantera sina känslor och kan möta omgivningens 

fördömanden. 
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Kvinnor som genomgått en behandling för bröstcancer uttrycker en känsla av skam och skuld 

då deras sjukdom lämnat spår på deras kroppar. Kvinnorna upplever att omgivningen känner 

sig generade inför deras möte. Denna oro inför hur andra människor kommer hantera detta 

och hur de kommer uppfatta situationen innebär att kvinnorna väljer att dölja sina kroppar för 

omgivningen då de upplever känslor av skam inför sin kropp. Kvinnorna oroade sig för 

sociala interaktioner som de ställdes inför och de hade en önskan om ett normalt liv (Klaeson, 

Sandell och Berterö, 2011:731). Kvinnorna i studien upplever förändringar i deras inställning 

till sin sexualitet dock visade det sig att ett fåtal uttryckte en osäkerhet i att upprätthålla sin 

roll i den heterosexuella relationen. En rädsla fanns att bli lämnade, men även att de inte 

vågade lämna sin relation vilket grundade sig i en oro och känsla av att inte längre vara 

attraktiv vilket kan medföra skam känslor men även skuld (Klaeson et al. 2011:734). 

 

Vi har funnit en artikel som belyser spelproblem och studien visar att de personer som har 

spelproblem försöker hantera sina problem på egen hand då de upplever känslor av skam, 

vilket bidrar till en förnekelse av sina spelproblem (Horch och Hodgins 2015:470). 

Stigmatiseringen avseende behandlingen av spelproblem är komplex och artikelförfattarna 

menar att skam är en viktig aspekt när det gäller behandling av spelproblem. De menar vidare 

att det behövs mer forskning inom området spelproblem och stigmatisering för att få en ökad 

förståelse och innan riktade insatser från samhället verkställs (Horch och Hodgins 2015:482-

484).  

 

Bristen på arbetsmoral kan omgivningen påtala som något negativt, även att det finns andra 

personliga brister och svagheter som är den faktiska orsaken till arbetslöshet. 

Artikelförfattaren Hobbins menar att arbetslöshet är något som förknippas med en person 

vilket ytterligare förstärker känslan av att skuld och skam. Hobbins menar att yrket som en 

person innehar är det första som omgivningen frågar efter i en interaktion. I likande kontexter 

kan upplevelsen att inte inneha ett arbete skapa skamkänslor och en obekväm situation för den 

som är arbetslös. Personer som är arbetslösa reflekterar ofta över hur de värderas och bedöms 

av andra. Det sker i hög utsträckning i möten med andra personer, i olika välfärdsinstitutioner 

och myndigheter (Hobbins 2015:58,59). 

I en studie av långtidssjukskrivna belyses upplevelsen av skam och stigmatisering hos den 

grupp som innehar olika osynliga diagnoser. I den svenska välfärdsstaten har det funnits en 

ideologi om att människor har rätt att få stöd av samhället när exempelvis sjukdom uppstår 

eller när personer har nedsatt funktionsförmåga. Dessa situationer ska inte förknippas med 

skamkänslor och utanförskap, stigmatisering ska motverkas genom att den som behöver får 

den hjälp och de resurser som krävs (Aronsson, Marklund och Solheims, 2015:520). I studien 

konstateras att personer som har lägre ålder upplever en starkare känsla av skam. Personer 

som är långasjukskrivna och som har en lägre utbildning upplever även de en större känsla av 

att skam och att stigmatiseringen är mer påtaglig inom denna grupp (Aronsson et al. 

2015:526-528). Resultatet i studien visar att det är vanligt med skamkänslor och att 

upplevelsen av negativa reaktioner från omgivningen är vanlig, det vill säga stigmatisering. 

Personerna som är långtidssjukskrivna upplever svårigheter att anpassa sig till sin situation 

och artikelförfattarna menar att desto längre en person är långtidssjukskriven desto mer 

påtaglig blir känslan av skam. För de personer som sjukskrivs på grund av psykiska diagnoser 

finns en misstänksamhet där omgivningen är fördomsfull mot personer med psykisk sjukdom, 

vilket ytterligare kan förstärka känslan av skam och skuld (Aronsson et al. 2015:530,531). 

I en kvalitativ studie som genomförts studerar artikelförfattaren kvinnor som valt att inte 

skaffa barn. Resultaten i studien visar att frivilligt barnfira inte bara stigmatiseras av 

främlingar i deras omgivning utan det sker även av kvinnornas partner, föräldrar och syskon. 
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Den sociala normen och stigmatiseringen har medfört att flera av deltagarna i studien har 

tvivlat på sitt beslut att inte skaffa barn. Då omgivningen anser att beslutet är egoistiskt, 

frivilligt och att kvinnorna som tagit beslutet saknar insikt och förstånd. En del av kvinnorna 

har accepterat sin situation som avvikare och att de var annorlunda och studien visar att 

kvinnorna inte upplever skuld och skam som var förenat med stigmatisering (Peterson 

2011:21-23). Vilket är av intresse att belysa då en känsla av avvikelse och stigmatisering inte 

automatiskt innebär att känslor av skuld och skam infinner sig hos en person.  

 

2.2 Att dölja avvikelse 

 
Kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling beskriver att de upplever sin kropp på ett nytt 

och obekant sätt. Det har påverkat deras sexualitet och sättet de att uppfattar sin kropp på. 

Behandlingen har haft en inverkan på deras roll som kvinna och de upplever en känsla av att 

vara annorlunda och att de inte är samma person som tidigare (Klaeson et al. 2011:728). 

Kvinnorna påtalade en obekväm känsla inför sina kroppar och dess förändringar, då de tappat 

hår, fått ärr, ökat i vikt och kände sig mindre feminina. Vilket resulterat i känsla av att vara 

onaturlig och obekväm i mötet med andra människor och kvinnorna upplevde att de ville 

dölja sin kropp (Klaeson et al. 2011:733). Studien visar att det var förändringarna som skett 

med kroppen som påverkade deras nya tankar och känslor som de ställdes inför. Den mest 

framträdande känslan som de upplevde var känslan av att var en avvikare. Känslan av att vara 

annorlunda uttrycktes på olika sätt, som att inte klara av eller acceptera den nya situationen 

som de ställdes inför. De ansåg sig inte vara tillfredsställande kvinna, älskarinna, fru, mamma, 

vän eller arbetskamrat på samma sätt som tidigare. De erfar en personlig förändring i och med 

sjukdomen och de fokuserade mer på sig själva, och de som upplevde en känsla av att vara en 

avvikare genomgick en personlig utveckling på lång sikt (Klaeson et al. 2011:734,735). 

Studien visar att kvinnorna på olika sätt vill dölja sin kropp och sin sjukdom för omgivningen 

för att undgå frågor och känslan av att vara en avvikare.  

De kvinnor som fått en HIV diagnos har genomgående en känsla av att vilja dölja sin 

sjukdom, där de upplever oro att berätta om sjukdomen och det finns en rädsla att de ska 

dömas av omgivningen. Flera av kvinnorna var tveksamma till att avslöja sin sjukdom 

eftersom de upplevde en oro för att omgivningen skulle döma deras livsstil som oacceptabel. 

De upplevde att omgivningens uppfattning kunde vara att kvinnorna haft ett beteende som var 

promiskuöst eller att de använt droger vilket skulle vara orsaken till att de är HIV positiva. En 

del av kvinnorna ville inte avslöja sin sjukdom med rädsla för stigmatisering, de ansträngde 

sig för att dölja sin sjukdom vilket påverkade dem negativt. Rädslan för stigmatisering från 

vården fanns ständigt närvarande och det fanns även rädslan att avvisas från familjen när de 

avslöjade sin sjukdom. Flera av dem upplevde en styrka i att familjen som uppmuntrande och 

de bidrog till ett stort stöd och hjälp. Kvinnorna som berättat att de var HIV positiva upplever 

stärkta relationer till familjen vilket minskade känslan av stigmatisering (McDoom, Bokhour, 

Sullivan och Drainoni, 2015:98). Kvinnorna upplevde att de sociala stöd som de fick från sin 

omgivning underlättade deras förmåga att engagera sig i den vård som de erbjöds. Däremot 

upplevde kvinnorna i studien att stigmatisering försvårade deras engagemang. Flera som 

deltog i studien beskrev en rädsla av att bli stigmatiserade men även en rädsla för att bli 

avslöjade som HIV positiva. Det innebar en ovilja från kvinnornas sida att avslöja sin 

sjukdom vilket medförde att de dolde sin sjukdom för omgivningen. Samtliga upplevde 

stigmatisering i form av rädsla och ångest och en känsla av att de var diskriminerade på grund 

av att de var HIV positiva (McDoom et al. 2015:97). 
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I en enkätundersökning avseende spelproblem deltog 107 män och 47 kvinnor (Horch och 

Hodgins 2015:473). I studien har artikelförfattarna noterat att en del av personerna försöker 

hemlighålla och dölja sina problem som de upplever i samband med sitt spelproblem. Att 

dölja blir en viktig del för att undgå att konfronteras med omgivningens frågor (Horch och 

Hodgins 2015:472). Studien visar vidare att en stor andel personer på egen hand försökt att ta 

itu med sina spelproblem utan att delge detta för anhöriga (Horch och Hodgins 2015:477). 

Känslorna av skuld och skam återfinns även hos andra personer som upplever avvikelse, som 

hos de homosexuella män som upplever att de behöver dölja sin sexuella läggning för 

omgivningen allt för att undgå moraliska fördömanden av de sociala sederna och de 

heterosexuella normerna. Det bidrar till en ökad känsla av skuld och skam hos männen. 

Flertalet av deltagarna i studien döljer sin identitet för sina familjer och samhället för att 

undvika upplevelser av stigmatisering (del Pino et al. 2016:8-10). 

 

2.3 Utformandet av strategier 

 
Strategier kan användas i många avseenden och skapas för att undgå omgivningens frågor, det 

kan även vara ett sätt att hantera sina känslor och samhällets syn på något som anses vara 

avvikande. Detta belyses i artikel som berör kvinnor som valt att inte skaffa barn som skapat 

ett förhållningssätt till det som anses vara en avvikelse och för att möta fördömanden från 

omgivningen. Intervjuerna visade att kvinnorna har en hög medvetande grad och att de har 

upptäckt ett behov av att inneha olika strategier i mötet med omgivningen. De ansåg 

strategierna som nödvändiga för att minimera risken att provocera omgivningen, ett 

diplomatiskt förhållningssätt utvecklades för att minska stigmatiseringen. En del undvek att 

berätta att de var positiva till sin barnfrihet detta för att undgå att bli konfronterade och 

ifrågasatta. Kvinnorna situationsanpassande sina samtal beroende på vem de samtalade med. 

Omgivningen delgavs olika information beroende på deras relation och hur stor risken var för 

stigmatisering (Peterson 2011:18,19). För de som valt att vara frivilligt barnfria blev det 

betydelsefullt att söka kontakt med andra i samma situation. Det skedde för att känna 

samhörighet och söka stöd för att stå emot de påtryckningar som uppkommer i samhället och 

från omgivningen. Det skapar en känsla av gemenskap som stärker det faktum att de går emot 

normen (Peterson 2011:13). 

Den dominerade verklighetsbeskrivning som finns i det svenska samhället men även i stora 

delar av västvärlden är att ansvaret för arbetslöshet till stor del ligger på personen själv. 

Studien som Hobbins har genomfört visar att den som är arbetslös upplever samhällets syn 

som negativ även om det inte direkt påtalas av omgivningen. Den arbetslöse upplever en 

känsla av utanförskap och erfar att samhället och omgivningen innehar en viss föreställning 

om arbetslösa. Den arbetslöse har funnit förhållningssätt och strategier för att hantera de 

situationer som kan uppstå när de blir ifrågasatta. Flera personer upplever en känsla av att de 

misslyckats med att leva upp till sina egna förväntningar men även de förväntningar som finns 

i samhället (Hobbins 2015:64-66). En person som är arbetslös upplever att möten med såväl 

familj, vänner och myndigheter kan leda till stigmatisering och en känsla av skam. I en social 

interaktion blir den arbetslöse medveten om omgivningens syn och förhållningssätt till 

arbetslöshet, och upplever en känsla av att inte räcka till och göra rätt för sig. När den 

arbetslöse inser det faktum att den avviker och inte lever upp till samhällsnormerna måste den 

arbetslöse finna förhållningssätt och strategier för att hantera omgivningens reaktioner och 

åsikter (Hobbins 2015:62). Vidare visar en annan artikel att de som lider av psykisk sjukdom 

bör vara aktiva i förändringsarbetet för att minska stigmatiseringen och upplevelsen av en 

minskad självkänsla. Med en minskad stigmatisering kommer personer med psykisk sjukdom 
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att få större möjligheter att leva ett framgångsrikt och oberoende liv och nå sina personliga 

mål (Corrigan och Penn 2015:11,12). Det belyser att strategier kan vara av olika karaktär, i 

denna kontext kan det vara en strategi från samhället att bidra med en ökad förståelse för 

psykisk sjukdom.  

Känslan av att upprätthålla sin kvinnlighet är viktig för kvinnor som drabbats av bröstcancer 

och de innebar i förlängningen att de bibehöll sitt självförtroende som var viktigt i 

tillfrisknandet. Dock visade det sig att de inte kunde handla kläder och underkläder på samma 

sätt som tidigare vilket upplevdes som en stor besvikelse. Upplevelsen av att vara en avvikare 

var mycket påtaglig i och med det faktum att de inte hade samma möjligheter som innan 

sjukdomen (Klaeson et al. 2011:733). En stor andel av kvinnorna i studien visade liknande 

ställningstaganden där de ville visa omvärlden att de var friska och normala, det visades 

genom en extra omsorg av sitt yttre. De erfar en obekväm känsla i situationer där de är 

tvungna att närvara med andra människor i till exempel ett badhus (Klaeson et al. 2011:731). 

Kvinnorna finner här sina strategier för att bemöta omgivningens frågor samt att de inte vill 

visa att de är sjuka och vilka kroppsliga förändringar som sjukdomen medfört och de har en 

önskan om att handla kläder som innan sjukdomen. Denna strategi kan vara användbar för att 

kvinnorna ska uppleva ett välbefinnande vilket även bidrar till att minska stigmatisering. 

 

2.4 Rädsla för stigmatisering  

 
Artikelförfattarna menar att en känsla av sexuell stigmatisering leder till stress och kan på sikt 

ge långvariga konsekvenser. Vilket kan förklara varför medelålders homosexuella män i 

högre grad lider av psykisk ohälsa (del Pino et al. 2016:2). Flera av männen använder sig 

tidigt i livet av alkohol och andra droger för att klara av sin sexuella läggning och de negativa 

känslor som de upplever (del Pino et al. 2016:9). Studien visar även det faktum att familjen 

varit avståndstagande mot männen. Homosexuella män som upplevt sexuell stigmatisering 

och som tagit till alkohol eller droger ser emotionellt stöd från familjen som viktigt för 

tillfrisknandet från ett missbruk. Även familjen upplever stigmatisering på grund av 

familjemedlemmens sexuella läggning och det kan innebära att männen inte känner att de får 

det stöd som är önskvärt. Männen upplever att stigmatiseringen även återfinns utanför 

familjen och påverkar dem i stor utsträckning, känslan kan återfinnas i sociala, politiska och 

rättsliga kontexter (del Pino et al. 2016:2). Männen som upplever stigmatisering har erfarit 

flertalet händelser i sitt liv som påverkat dem, exempelvis att familjen är avvikande, religiöst 

fördömande eller att personen själv försöker undanhålla sin sexuella läggning. Det utgör en 

ständig stress och det kan till slut leda till en form av fördömande av sättet att leva (del Pino et 

al. 2016:4). 

En strävan efter att bilda familj är det normala beteendet i samhället, beslutet att välja bort 

barn och kärnfamiljen kan anses som avvikande. Frivilligt barnlösa uppfattas ofta som 

själviska och egoistiska samt att barnlösa kvinnor får sin kvinnlighet ifrågasatt (Peterson 

2011:9). Alla i undersökningen beskriver att de stött på olika former av anklagelser och 

ifrågasättande avseende deras val av frivillig barnlöshet. De upplever att omgivningen 

ifrågasätter deras val och en känsla av utanförskap infinner sig. Kvinnorna beskriver olika 

känslor, där en känsla av osynlighet i samhället är påtaglig och att de befinner sig i någon 

form av utanförskap på grund av sitt val. Flera vittnar även om att familjen hade starka åsikter 

och omgivningen hade svårt att acceptera deras val och menade att de över tid skulle ändra sig 

i sitt val (Peterson 2011:12,13). Kvinnorna upplevde att stigmatiseringen var knuten till 

normer och att den var mer påtaglig när de levde i en heterosexuell relation och när de var i 

fertil ålder. Stigmatiseringen avtog när de inte befann sig i en relation och fertiliteten 
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minskade (Peterson 2011:15). Kvinnorna har i flera fall utifrån omgivningens normer 

reflekterat över sig själva som avvikande (Peterson 2011:12). 

De personer som är arbetslösa upplever svårigheter med att leva upp till de ideal som finns i 

samhället där normen är att göra rätt för sig. Omgivningens kommentarer och åsikter 

medvetandegör att den som är arbetslös bryter mot ideal och normer (Hobbins 2015:66). I 

sociala interaktioner upplevs ofta obehag och olustkänslor inför möten med både släkt och 

vänner men även nya bekantskaper, studien visar att möten med personer i deras omgivning 

har haft en negativ inverkan. I dessa fall har det inneburit en känsla av förödmjukelse och 

skam, känslorna uppstår i kontexter när personen inte levt upp till omgivningens 

förväntningar, vilket påverkar självbilden negativt (Hobbins 2015:68) En person som är 

arbetslös upplever ofta stigmatisering vilket kan leda till negativ inverkan på hälsan men även 

framtida möjligheter till arbete (Hobbins 2015:70). Artikelförfattaren hänvisar till andra 

studier som genomförts och som visar att omgivningens inställning till arbetslöshet påverkas 

av flertalet faktorer. De omständigheter som kan bidra till en mer generös inställning mot 

arbetslösa från omgivningens sida är när samhället drabbas av en högre arbetslöshet. I dessa 

situationer är acceptansen mot arbetslösa generellt högre, då den enskilde inte i lika stor 

utsträckning kan påverka den rådande situation och omständigheterna. Stigmatisering sker 

inte i lika hög utsträckning mot ungdomar som är arbetslösa, omgivningens syn är att det 

anses vara mer skamligt att en vuxen är arbetslös (Hobbins 2015:61).  

Känslor och upplevelser av stigmatisering har avskräckt kvinnor som är HIV positiva från att 

söka vård. Kvinnorna var oroliga att dömas och diskrimineras på grund av sin sjukdom även 

förutfattade meningar kunde finnas om hur de smittats av sjukdomen och att omgivningen var 

fördömande mot deras livsstil. Flera av dem upplevde stigmatisering i mötet med vården som 

påverkade deras tillit till vården och vårdpersonalen, således hade de svårigheter att engagera 

sig i den vård som erbjöds. De upplevde en ovilja att söka vård när de fick uppfattning och en 

känsla av att vården stigmatiserade patienterna. De kvinnor som bemöts av personal som var 

mindre dömande och mer hänsynsfulla bidrog över tid till att förändra deras syn på den vård 

som erbjöds (McDoom et al. 2015:97). 

Stigmatisering av spelproblem har nyligen hamnat i fokus och börjat studeras, forskningen 

som har genomförts visar att personer med spelproblem stigmatiseras. Både personer med 

spelproblem och allmänheten uppfattar en stigmatisering när det avser spelproblem. Den 

stigmatisering som personer med spelproblem erfar bidrar till att de inte söker hjälp för sina 

upplevda problem då de upplever att omgivningen inte har kunskapen (Horch och Hodgins 

2015:470). Artikelförfattarna Corrigan och Penn (2015:2,3) menar att förändring av 

samhällsdebatten är viktig och de attityder som finns i samhället kan minska stigmatiseringen 

för gruppen människor som lider av psykisk sjukdom. På sikt kan det förbättra livskvalitén 

och de menar att fördomar och okunskap leder till diskriminering och stigmatisering. 

Negativa och felaktiga attityder mot denna grupp människor kan i förlängningen ge samma 

skadliga effekter som sjukdomen i sig kan orsaka. 

 

2.5 Sammanfattning tidigare forskning 
 
Den tidigare forskningen berör flera områden avseende avvikelse och stigmatisering vilka 

avser bidra till en ökad förståelse, vi vill härmed belysa att upplevelsen kan återfinnas i olika 

kontexter. Forskningen bidrar till en djupare förståelse av spelmissbruk och känslorna som det 

innebär när omgivningen stigmatiserar en individ, men även när omgivningen ser en person 

med spelmissbruk som avvikare. Förhoppningen är att den ökade förståelsen medför att 
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spelmissbruket belyses i samhället, samt att en spelmissbrukarens upplevelser kan förstås i en 

kontext där andra personer i samhället har likande erfarenheter. Forskningen ger en tydlig 

distinktion av avvikelse och stigmatisering som visar att olika grupper och personer i 

samhället kan uppleva en form av utanförskap som avvikelse medför. Samhället och 

omgivningen skapar både medvetet och omedvetet en bild av vad som anses vara normen. I 

den tidigare forskningen är det möjligt att urskilja fyra teman som är känslor av skam och 

skuld, att dölja avvikelse, strategier och rädsla för stigmatisering. I vår studie avser vi studera 

om spelmissbrukare upplever likande känslor, tankar och upplevelser som är möjliga att 

återfinna i de artiklar som belyses.   

Känslor av skam och skuld är framträdande i flertalet av artiklarna och kan framträda på olika 

flera olika sätt, det bidrar till att personerna känner en oro inför det som av omgivningen anser 

vara avvikande. Det finns en ängslan i att berätta för omgivningen om något som anses 

avvika, vilket kan medföra en rädsla av att dömas och att stämplas. Det är möjligt att urskilja 

olika perspektiv där personerna i flera fall försöker dölja sin känsla av avvikelse, det finns en 

oroskänsla för hur omgivningen och samhället ska bemöta personen i fråga. Det bidrar till att 

personerna döljer sin avvikelse allt för att undgå omgivningens frågor och kommentarer. 

Utmärkande för personer som upplever känslan av avvikelse är att de har utvecklat olika 

strategier för att hantera sin situation. De har på olika sätt utvecklat strategier att undanhålla 

den upplevda avvikelsen för omgivningen detta för att minska omgivningens stigmatisering 

och ifrågasättande. Stigmatiseringen och känslan av avvikelse är påtaglig och visar att det inte 

finns någon distinktion mellan de olika artiklarna, stigmatisering återfinns hos flera olika 

sociala grupper i samhället. Det är viktigt att belysa att artiklarna som utgör den tidigare 

forskningen visar att personerna på ett eller annat sätt upplever en känsla av avvikelse och att 

de stigmatiseras vilket påverkar deras livssituation. Personerna ställs inför det faktum att både 

omgivningen och samhället har åsikter om vad som anses vara en norm och en avvikelse 

vilket medför att personerna upplever stigmatisering. Det innebär att känslan av skuld och 

skam, att dölja sin avvikelse, de strategier som de utvecklar, den stigmatisering som är 

påtaglig och känslan av att vara en avvikare kan bli en del av deras livsvärld. 

 

3 Teoretisk och begreppslig referensram 

 
I avsnittet presenteras den sociologiska teori som studien har som utgångspunkt och som vi 

anser är relevant i studiet om spelmissbruk. Utöver den tidigare forskningen utgår studien från 

en teori som kan förenas med begreppet avvikare. Den teori som studien ämnar utgå ifrån är 

Howard S. Beckers sociologiska teori om avvikelse som tillsammans med tidigare forskning 

och resultatet bidrar ett helhetsperspektiv. Teorin berör på olika sätt utanförskap och avvikelse 

som kan uppstå för personer och grupper i samhället, den bidrar till en förståelse för det som 

omgivningen anser som avvikande. Det kan således förenas till sociologi då en persons olika 

beteenden och handlingar studeras och utgör i en del fall en form av karriär.  

 

Syfte med teorin är att få en djupare förståelse för spelmissbruk och om det är möjligt att 

uppfatta ett samspel mellan samhällets normer och värderingar, samt om spelmissbrukare 

upplever samhällets fördömanden. Avvikelse kan gå emot sociala strukturer och vi anser att 

Beckers teori kan förenas med våra frågeställningar och vårt syfte. Teorin är av intresse då vi 

anser att avvikelse är en etikett som ofta sätts av omgivningen och samhället på en person 

som bryter från normen. Spelmissbruk kan av omgivningen anses vara en avvikelse och vi vill 

studera om det är möjlig att förena detta med Beckers avvikelseteori.   
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3.1 Avvikande beteende  
 

Teorin utgår ifrån författaren Howard S. Becker där han i sin bok Utanför - Avvikandets 

sociologi (2006) belyser avvikande beteenden. En avvikelse avser något som en person blir 

utifrån sociala normer och värderingar och de etiketter som andra personer skapar i ett 

samhälle. I samhället uppstår olika former av avvikande beteenden som i denna kontext 

uppfattas som normbrytande och kan gå emot persons grundläggande värderingar (Becker 

2006:61).  

Avvikande beteende är enligt Hilte (1996:7) en företeelse som är relativt ny inom 

socialvetenskapen, begreppet började användas så sent som på 1960-talet. Begreppets syftar 

till att skiljas från det snäva perspektiv som fanns inom det straffrättsliga systemet inom 

kriminologin. Olika former av problematik fanns i samhället som inte var av kriminell 

karaktär och som inte kunde förstås med utgångspunkt i det juridiska systemet. Vid 

introduktionen av begreppet avvikande beteende blev det möjligt att studera andra grupper 

inom samhället som tidigare varit ett outforskat område så som alkoholister, narkomaner, 

prostituerade, handikappade och homosexuella och med flera. Dessa grupper skiljde sig från 

de som kallades traditionella brottslingar då deras handlingar istället ansågs strida mot 

rådande moral. I ett historiskt perspektiv har dock dessa gruppers handlingar ansetts som 

avvikande och handlingarna har även inneburit olika former av straff.  
 

Inom alla sociala grupper upprättas olika regler och beteendemönster som anses vara normala 

och därmed viktiga att följa och använda sig av. De som inte stämmer överens med gruppens 

synssätt anses vara felaktigt och avvikande från dess sociala normer. När en etablerad regel 

inte tas i beaktning och om en person bryter mot regeln anses denne vara en avvikare. 

Personen som av omgivningen anses ha brutit mot reglerna anser inte att den överträder en 

social regel och en norm som satts upp av andra. Den som i betraktarens ögon anses vara en 

avvikare uppfattar inte att omgivningen har legitimitet eller är kompentent att avgöra om 

personen verkligen är en avvikare (Becker 2006:17). Becker (2006:22) menar vidare att det är 

sociala grupper i samhället som skapar olika former av avvikelser genom att det upprättas 

oskrivna regler som sedan tillämpas på specifika personer som stämplas som avvikare. I detta 

perspektiv är avvikelsen inte en egenskap utan det avser handling som en person utför som 

anses vara avvikande. Regler skapas inom samhället och kan vara av olika karaktär. En regel 

kan vara av formell karaktär där en lag har skapats för att upprätta ordning, staten har satt upp 

de lagar och regler som gäller för invånarna. Andra regler är av informell karaktär och har 

skapats genom överenskommelser och traditioner. Dessa regler är förändringsbenägna och 

formas utifrån samhället och sociala perspektiv (Becker 2006:17). Flera av de avvikande 

beteenden som finns i samhället är förbjuda enligt lag och betraktas som kriminella 

handlingar. Viktigt att belysa är det faktum att det finns flertalet avvikande beteenden som 

inte är förbjudna (Becker 2006:77).  

 

Beroende på handlingens karaktär brukar regler appliceras mer frekvent på en del personer än 

på andra vilket beror på flera olika aspekter. För att en handling ska betraktas som avvikande 

är det beroende av vem som utför handlingen och vem som anser sig ha lidit skada av den 

(Becker 2006:24,25). En avvikare får en etikett av omgivningen som en följd av personens 

handling, en avvikelse är en regel som utgår ifrån andras uppfattningar och reaktioner. En 

etikett kan placeras på en person utan att denne brutit mot en regel eller att handlingen varit 

avvikande. En del personer kan således betecknas som avvikare trots att de inte brutit mot 

någon regel (Becker 2006:22). En avvikelse kan vara en överträdelse som innehar en offentlig 

stämpel. Innan en handling utförs kan en person definieras som avvikande, en regel måste 
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skapas av någon som definierar handlingen som avvikande, en sådan regel uppstår inte 

automatiskt (Becker 2006:135). 

Det finns variationer när det gäller personers inställning till olika regler som skapats i 

samhället. För personer som har ett avvikande beteende kan perspektivet skilja sig åt mellan 

avvikaren och de personer som fördömer avvikelsen. En avvikare kan uppleva att denne 

bedöms utifrån regler som inte skapats av personen själv, att de är påtvingade och att de inte 

har accepterat reglerna. Sociala regler uppstår och skapas av utmärkande sociala grupper som 

finns i samhället. I dag återfinns en komplexitet i samhället där personerna är överens om 

vilka reglerna är och hur dessa ska tillämpas i olika situationer. Dessa regler är istället 

uppdelade efter olika etiska, klassmässiga, kulturella och yrkesbestämda riktlinjer (Becker 

2006:27). Personer i samhället formar olika värderingar till bestämda regler i olika 

problemsituationer som uppstår. Värderingar är generella och mångtydiga vilket innebär att 

det är möjligt att tolka dem på olika sätt och det är möjligt att förklara regler utifrån dessa 

värderingar (Becker 2006:114). Värderingar kan över tid växa fram och blir en regel av mer 

specifik karaktär, det finns dock regler som aldrig vidmakthålls enligt Becker (2006:115,116). 

Vid inträdet i en avvikelse sker det stegvisa förändringar i en persons perspektiv och 

beteende. För en avvikare sker ett inträde i det som Becker benämner som en avvikarkärriär, 

här begås en handling som på något sätt bryter mot en del regler. Första gången som en 

avvikare begår en handling sker det oftast avsiktligt och det finns en drivkraft bakom 

handlandet. Syftet med handlingen kan vara både medveten och omedveten. Han beskriver 

vidare den omedvetna avvikelsehandlingen som kan förklaras med att personer inte känner till 

en regel eller att denna inte går att tillämpa (Becker 2006:33-35). En avvikares karriär blir 

fulländad när personen har funnit gemenskap med en avvikargrupp. Personen får en känsla av 

tillhörighet och det har en stor effekt på självbilden. Personer i en avvikargrupp ställs inför 

liknande problem och delar till viss del samma erfarenheter och har avvikelsen som något 

gemensamt. Att delta i en avvikargrupp kan innebära konsekvenser för karriären som 

avvikaren innehar. Avvikargruppen försöker finna flera olika försvar för sin avvikande 

aktivitet. Gruppen kan förse personen med olika anledningar, argument och skäl till att 

fortsätta längs den väg som beslutats vara viktig. Gruppen kan även lära personen hur denne 

ska genomföra avvikande aktiviteten utan att denna orsakar besvär. En avvikare som inträder i 

en avvikargrupp lär med stor sannolikhet fortsätta sin karriär (Becker 2006:44,45).  

En avvikande aktivitet riskerar oftast att bestraffas på något sätt av omgivningen, och 

personer som har ett avvikande beteende döljer det i stor utsträckning för sin omgivning med 

rädsla av att straffas. Det innebär att den som begår en avvikande handling ofta skyddar sig 

från utomståendes nyfikenhet (Becker 2006:139). Becker (2006:39) menar att en person som 

stämplas som avvikare kan få konsekvenser i det sociala livet och för självbilden. Det sker en 

förändring av den offentliga identiteten hos en person och denne kan få en ny status. Detta 

sker när personen har avslöjats med att vara en annan och att denne har dolt något för 

omgivningen. Risken hos en avvikare finns att bli upptäckt och att personen i det offentliga 

får beteckningen som avvikare. En del avvikare skapar egna ideologier där de anser att 

omgivningen har en felaktig syn på deras beteende. Och med dessa ideologier tydliggörs och 

konstateras att avvikaren att sättet att handla är korrekt och att omgivningen har fel (Becker 

2006:18). Becker (2006:32) beskriver även en hemlig avvikelse som ett fenomen där ingen i 

personens närhet märker eller regerar på avvikelsen.  

Personer som på något sätt engagerar sig eller deltar i en aktivitet som av andra betraktas som 

avvikande, upplever att synen på aktiviteten inte delas av andra personer som återfinns i 

samhället. Personer som får möjlighet att integrera med andra som har samma avvikande 
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beteende utvecklar sannolikt en form av kultur runt deras gemensamma problem. Det finns i 

kontexten en distinktion mellan gruppens egen definition på deras aktivitet och övriga 

samhällets definition. Gruppen utvecklar således en form av perspektiv på sin avvikande 

aktivitet, sig själva men även på sin relation till övriga samhället (Becker 2006:78).   

Enligt Becker är det personer i samhället som på olika sätt skapar och driver igenom regler 

som en person med avvikande beteende inte anpassar sig till. I ett samhälle återfinns en 

mängd olika former av regelövervakning. Förklaringen är enligt Becker flera olika 

antaganden där vidmakthållandet är det första antagandet, där någon måste ta initiativ och på 

något sätt straffa förövaren. Där det för det andra sker en övervakning av att regeln 

vidmakthålls och en överträdelse blir till andras kännedom och kan således inte ignoreras. För 

det tredje reagerar personer när de får en fördel och ett personligt intresse är något som driver 

på det hela (Becker 2006:107,108). 

  

3.1.1 Begreppsförklaring stigmatisering 

Ordet stigma kommer från de gamla grekerna som skapade termen för att symbolisera 

kroppsliga tecken som påvisade något som var nedsättande och ovanligt i en individs 

moraliska status. Dessa visuella tecken brändes eller skars in i kroppen för att visa att 

personen var utstött, brottsling, slav eller likande (Goffman 1972:11).  

När en person som anses vara en främling framträder i vår närvaro sker det en kategorisering 

och analys av personens egenskaper, i denna kontext sker det för att bland annat kunna 

fastställa individens sociala identitet. Omgivningen utgår ifrån det första intrycket och skapar 

en föreställningar om hur en person som interaktionen sker tillsammans med ska vara och 

vilka förväntningar som finns. Det är inte säkert att det finns en medvetenhet de krav som 

ställs och vad dessa krav innebär. Det kan bli märkbart när det finns en bestämd föreställning 

om hur personen borde vara. I en interaktion där en person uppmärksammas kan det framgå 

att denne har en egenskap som skiljer sig eller gör personen olik andra. Personen kan 

medvetet eller omedvetet stämplas som en utstött individ, att stämplas innebär således en 

stigmatisering (Goffman 1972:11,12). I olika sociala situationer som uppstår i samhället där 

personer med stigma deltar är risken stor att omgivningen kategoriserar individen på ett sätt 

som inte stämmer. Risken är således stor att det skapar problem för både den stigmatiserade 

personen och omgivningen (Goffman 1972:27). 

Goffman (1972:14) urskiljer tre former av stigma, dels den kroppsliga där det visuellt är 

möjligt att se att en invid skiljer sig. För det andra den personliga karaktären som kan var 

alkoholism, homosexualitet, arbetslöshet, psykiska problem med mera. Den tredje typen av 

stigma avser det som benämns som stambetingade och som kan avse religion, ras och nation 

och som överförs från generation till generation. Reaktioner som kan uppkomma mot 

individer med ett stigma är att diskriminering sker på flertalet olika sätt. Det innebär att 

omgivningen oavsiktligt men effektivt minskar vederbörandes möjligheter till ett gott liv och 

goda livsmöjligheter (Goffman 1972:14). Hos stigmatiserade individer uppstår ofta en känsla 

av att inte veta vad omgivningen tänker och tycker. Den som upplever känslan av att vara 

stigmatiserad har en känsla av att vara ifrågasatt (Goffman 1972:23).  
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4 Metod 
 

I avsnittet presenteras den valda metoden för studien och hur den tillämpas för att samla in 

empiriskt material. Här tydliggörs även hur urvalet skett, en kort beskrivning om hur 

intervjuerna genomfördes, analysprocess samt metodologiska och etiska ställningstaganden. 

Studien baseras på en kvalitativ intervjustudie där djupintervjuer av åtta personer med 

spelmissbruk har genomförts och som sedermera tolkas hermeneutiskt. Kvalitativa intervjuer 

syftar till att användas i sammanhanget då essensen av personers erfarenheter, känslor, tankar 

och upplevelser ska fångas. Vårt syfte är att få en djupare förståelse för spelmissbruk och för 

att uppnå detta och besvara frågeställningarna är djupintervjuer att föredra.   

För att samla in empiriskt material avser vi vända oss till olika personer i samhället för att 

studera hur de upplever sin livsvärld i vårt fall sker det via en studie avseende spelmissbruk. 

Det kan ske genom att fråga personer hur de tycker och tänker och varför de utför en 

handling, det kan även ske genom att observera personer eller studera dokument och texter 

(Ahrne och Svensson 2011:11). Spelmissbruk har idag en tydlig samhällsrelevans och är ett 

fenomen som till viss del ökat, med största sannolikhet är det flera olika aspekter som varit 

bidragande. I vår studie avser vi förstå hur personer med spelmissbruk upplever sin situation 

och vilka känslor det medför. De kvalitativa intervjuer som har genomförts har som syfte är 

att samla in empiriskt material och bidrar till att ge en djupare inblick i spelmissbrukarens 

livsvärld.  

 

4.1 Kvalitativ metod 
 

Studien ämnar fånga känslan och essensen hos de personer som har ett spelmissbruk. Syftet 

med en kvalitativ metod är att försöka förstå världen utifrån personens perspektiv och 

uppfattning och de delger sina erfarenheter och ger en bild av sin livsvärld (Kvale och 

Brinkman 2009:17). Metoden ger möjlighet att studera det som är svårt att konkretisera som 

känslor, intentioner, upplevelser, tankar med mera som kan vara svårt att fånga i enkäter eller 

vid observationer (Ahrne och Svensson 2011:11). Den kvalitativa metoden har för avsikt att 

ge insikt om de olika fenomen som dels berör personer i samhället men även de situationer 

som återfinns i den sociala verkligheten. En kvalitativ metod ämnar inte bara fokusera på 

beskrivningen av en persons förhållanden i livet utan även tolka och sätta ord på upplevelsen 

som en person beskriver (Dalen 2007:11). Den kvalitativa metoden innefattar oftast en liten 

grupp eller olika personer som innehar gemensamma beröringspunkter i vårt fall 

spelmissbruk. Det handlar således inte att få en bredd utan att gå på djupet inom området. Där 

det unika som finns står i fokus, men även meningen och betydelsen är viktiga aspekterna av 

den verklighet som studeras (Bryman 2011:355). 

Intentionen med intervjuer är att via samtalet få fram en beskrivande information om hur 

personer upplever sin livssituation (Dalen 2007:9). Fokus finns i kontexten på det vardagliga 

och de aspekter som återfinns i personers handlande, tänkande och vetande och på sättet som 

de uppfattar sig själva (Kvale och Brinkman 2009:28). Intervjuerna ger oss möjlighet att få en 

djupare inblick i en spelmissbrukares livsvärld och personen får delge oss sina upplevelser, 

tankar och får sätta ord på sina känslor. Varje person har sina personliga upplevelser av 

spelmissbruk och sitt sätt att förmedla sina erfarenheter vilka har påverkat dem på ett eller 

annat sätt. I en kvalitativ metod är betoningen just ordet där tolkningen är en viktig aspekt och 

förståelsen av sociala verkligenheten sker (Bryman 2011:340,341). I den kvalitativa metoden 

studeras personer och deras livsvärld för att få kunskap om det samhälle vi lever i.  
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4.2 Intervjumetod 
 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att ta fram ny kunskap inom ett område och det bygger på 

vardagliga samtal som är av mer professionell karaktär. Intervjun innebär ett åsiktsutbyte 

mellan personer som för ett samtal om det aktuella ämnet där intresset är ömsesidigt. Samtalet 

under en intervju har ett visst syfte och en viss struktur, i vårt fall avser vi fånga essensen och 

känslan en spelmissbrukare innehar. Vi som utför intervjun ställer frågor och lyssnar lyhört på 

intervjupersonen för att på så sätt skaffa oss nya kunskaper, det är således vi som kontrollerar 

situationen och definierar hur intervjun ska fortskrida (Kvale och Brinkman 2009:18,19). Vid 

intervjuer är det primära syftet att kartlägga personers uppfattningar inom ett visst område, 

och syftar till att försöka gå på djupet men även försöka förstå personer när det avser något 

som är av mer komplicerad karaktär (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud 

2012:229).  

När djupintervjuer genomförs innebär det att personer möts, intervjupersonen som ska delge 

sin berättelse och vi som ska intervjua. I mötet är det viktigt att vi upprättar en god relation för 

att alla ska vara bekväma i en situation som kan upplevas som främmande. Inför och under 

intervjun är det viktigt att skapa en närhet som kan jämföras med ett samtal mellan vänner, 

skillnaden är dock att samtalet som sker vid en intervju har ett specifikt syfte, det vill säga att 

fånga personliga aspekter hos intervjupersonen (Ahrne och Svensson 2011:40,41). Enligt 

Bryman kan djupintervjuer vara både semistrukturerade och ostrukturerade, det finns en 

benägenhet att kalla båda dessa för djupintervjuer. Inom båda intervjuformerna ges 

intervjuaren möjlighet att vara flexibel (Bryman 2011:415).  

 

I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer och vi använde oss av ett fåtal 

förutbestämda frågor (se Bilaga B), denna intervjuguide följs inte strikt utan ordningsföljden 

av frågorna varierar vid varje intervjutillfälle. Frågorna som vi valde att formulera var av 

allmän karaktär och syftet var att dessa endast skulle användas som stöd under intervjun. 

Detta för att undvika att vi tappar inriktning mot vad intervjun verkligen vill belysa och syftet 

med vår studie. Då en strikt intervjuguide inte följs är det i denna kontext möjligt att ställa 

viktiga uppföljningsfrågor beroende på det svar som intervjupersonen ger (Bryman 

2011:206). Vid semistrukturerade intervjuer används specifika teman som kommer att berörs 

under intervjun, intervjupersonen får möjlighet att delge sin berättelse och besvara frågorna 

utifrån sina erfarenheter och intervjun är således inte styrd av en intervjuguide. 

Utgångspunkten under intervjuerna har varit våra teman som dock inte behöver följas strikt, 

det ger oss möjlighet att anknyta till något som intervjupersonen berättar under intervjun. 

Hela intervjuprocessen är därmed flexibel och tonvikten återfinns i hur intervjupersonen 

uppfattar och tolkar frågorna som ställs (Bryman 2011:415). Intervjupersonerna ska själv 

berätta sin livshistoria och upplevelser och syftet är inte att vi ska styra personerna genom att 

ställa ett antal förutbestämda frågor. Det var viktigt att skapa en god relation till 

intervjupersonerna och att de kände sig trygga under hela intervjun, engagemang och 

lyhördhet är viktiga aspekter för att kunna ställa följdfrågor utifrån vad intervjupersonen 

delger oss. Under intervjuerna var tre teman utgångspunkten, hur en spelmissbrukare inträder 

i ett missbruk, hur personen upprätthåller ett liv som spelmissbrukare och vilka känslor och 

tankar det har medfört, vi ämnar även studera hur personen tar sig ur sitt spelmissbruk. Det 

innebär att vi får en heltäckande uppfattning om hur deras livsvärld upplevs och vilka känslor 

spelmissbruket medför. Under intervjun är det av största vikt att uppmärksamma svar som är 

oväntade (Esaiasson, et al. 2012:251). I denna kontext har det varit viktigt då 

intervjupersonerna fått berätta sin livshistoria, sina erfarenheter och upplevelser kring 

spelmissbruk. Det är viktigt att vara lyhörd inför de svar som intervjupersonerna delger oss 
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för att ställa väsentliga motfrågor, allt för att intervjun ska ge ett brett underlag för vår 

fortsatta studie. Enligt Kvale och Brinkman (2009:98) är det är viktigt att inneha kunskap om 

området som intervjun berör, för att kunna ställa följdfrågor och följa upp svaren som 

intervjupersonen ger.  

 

Den kvalitativa intervjun är ett socialt samspel mellan intervjupersonen och den som utför 

intervjun där syftet är att få fram kunskap inom området (Kvale och Brinkman 2009:98). De 

kvalitativa intervjuerna är oftast mindre strukturerade och betoningen återfinns på det 

generella avseende formuleringen av frågor till intervjun och fokus finns på intervjupersonens 

syn och uppfattningar. Vid denna form av intervjuer är det önskvärt att intervjun rör sig i olika 

riktningar, det bidrar till att intervjupersonen kan delge vad som är viktigt och relevant och vi 

eftersträvar även detaljerade och utförliga svar (Bryman 2011:413). Vi kan även urskilja att 

intervjupersonerna hade olika erfarenheter och berättelser vilket påverkat och format deras 

liv. De delar ett spelmissbruk men de har upplevt det på olika sätt vilket präglar deras 

berättelse. 

Vi vill tydliggöra att telefonintervjuer inte har genomförts då en personlig intervju ger oss 

möjlighet att uppmärksamma intervjupersonens reaktioner på de frågor som ställs. Vid en 

interaktion ges det möjlighet att uppmärksamma en osäkerhet som intervjupersonen kan 

uppleva samt om en fråga som ställts behöver tydliggöras eller upprepas. Det är svårt att 

observera en persons ansiktsuttryck vid en telefonintervju vilket kan vara av vikt att reflektera 

över och uppmärksamma under intervjun (Bryman 2011:210).  

 

4.3 Urval 
 

Urvalet i vår kvalitativa studie är en viktig del i processen för att få fram empiriskt material 

och det innebär att komma i kontakt med och välja ut personer eller organisationer som 

refererar till de frågor som undersökningen ämnar studera (Bryman 2011:350). Urvalet är 

målinriktat och av strategiskt karaktär där avsikten med urvalet har varit att 

intervjupersonerna ska vara relevanta för våra frågeställningar och problemformuleringen för 

studien (Bryman 2011:434). Kontakt har skett med stödföreningar som erbjuder hjälp till 

spelmissbrukare för att på så sätt komma i kontakt med intervjupersoner. Syftet med 

kontakten med stödföreningarna var att finna åtta personer med spelmissbruk och som ville 

delta i en intervju. Kriteriet för personerna vi sökte var att det finns ett spelmissbruk avseende 

spel om pengar, några andra kriterier fanns inte för att delta i intervjun så som kön, etnicitet, 

ålder och social bakgrund.  

Becker (2006:140) menar att det kan vara svårt att finna personer med avvikande beteende då 

dessa personer frekvent döljer sina problem och håller det hemligt för sin omgivning. I vårt 

fall kontaktades stödföreningar som hade möjlighet att hjälpa oss att nå personer med 

spelmissbruk. Det fanns dock svårigheter att finna föreningar i vårt närområde vilket 

påverkade vår tidsram. För att nå stödföreningar söktes kontaktuppgifter fram via Internet. 

Vid sökning återfanns tre föreningar som kontaktades, Stödlinjen, Gamblers Anonymous 

(GA) och Spelberoendes förening i Stockholm. Ett informationsbrev (se Bilaga A) 

sammanställdes som sedermera skickade via mejl till dessa föreningar, för att höra oss för om 

de hade möjligheten att hjälpa oss att komma i kontakt med personer som ville delta. 

Informationsbrevet innehöll information om att vi studerar på högskolan, uppsatsens ändamål, 

att intervjuerna sker anonymt och kontaktuppgifter till oss och vår handledare. Det fanns 

önskemål om att komma i kontakt med föreningar som återfanns i vårt närområde för att 

minimera vår restid. 
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Först kontaktades Stödlinjen som erbjuder nationell stödinsats och är en stödlinje som ger 

stöd till personer som spelar om pengar och deras anhöriga. Stödlinjen drivs på uppdrag av 

Stockholms läns landsting och deras huvudsakliga uppgift är att ge stöd och råd. Stödlinjens 

uppdrag är även att sprida kunskap inom spelområdet och följa utvecklingen på 

spelmarknaden (Stödlinjen, 2016). Vid kontakt med föreningen fick vi information att de av 

förklarliga skäl inte hade möjlighet att hjälpa oss via mejl att förmedla kontakt med personer, 

då kontakter med Stödlinjen sker anonymt av både spelmissbrukare och dennes anhöriga. 

Stödlinjen förmedlade istället kontaktuppgifter till två lokalföreningar som återfanns i två 

olika mellanstora städer i Sverige. Den ena föreningen kontaktades via mejl som återkom 

omgående till oss och meddelade att de skickat vårt informationsbrev vidare till personer 

inom föreningen. De som var intresserade av att delta i en intervju gavs möjlighet att kontakta 

oss. En person visade sitt intresse och kontaktade oss via mejl för att boka tid för en intervju.  

 

Föreningen Gamblers Anonymous (GA) kontaktades via telefon, och vi fick kontakt med en 

kontaktperson på föreningen och gavs då möjlighet att berätta om vår studie och vårt 

önskemål att nå personer som ville delta i en intervju. Gamblers Anonymous är en 

organisation som i Sverige benämns Anonyma Spelare. De vänder sig till män och kvinnor 

som finner gemenskap och styrka hos varandra och där de kan dela sina erfarenheter och 

förhoppningar. Det som krävs för att en person ska bli medlem är en önskan om att sluta spela 

(Gamblers Anonymous, 2016). Organisationen ställde sig mycket positiva till vår studie och 

vårt informationsbrev skickades via mejl till kontaktpersonen. Frågan om intresse att delta i 

en intervju togs upp på ett av deras möten. Personer som var intresserade fick möjlighet att 

lämna sitt telefonnummer till kontaktpersonen som förmedlade uppgifterna vidare till oss. De 

som erbjöd sig att delta kontaktades sedermera av oss per telefon för att boka tid och dag för 

intervju. Kontakt skedde även via mejl med Spelberoendes förening i Stockholm, de erbjöd 

sig att sätta upp vårt informationsbrev på en anslagstavla enligt deras gällande rutin. Vi 

avböjde och tackade för deras hjälp och bad att få återkomma om det var av intresse då övriga 

föreningar hade hjälpt oss att nå personer som ville delta. 

Kontakt har även skett med journalister och reportrar för olika tidningar som den senaste tiden 

uppmärksammat spelmissbruk. I tidningarna har det genomförts intervjuer med personer som 

har spelmissbruk och de har förmedlat kontaktuppgifter till de personer som deltagit i tidigare 

intervjuer. Den ena tidningen vidarebefordrade vårt mejl till den tänkta intervjupersonen för 

att inte röja dennes kontaktuppgifter. Den andra tidningen gav oss mejladressen till 

vederbörande som intervjuats i deras tidning. Vi gavs i denna kontext möjlighet att komma i 

kontakt med två personer som ämnade delta i vår studie. 

Tre intervjuer bokades in via mejlkontakt de övriga fem bokades in vid telefonkontakt och 

resulterade i ett urval om sju män och en kvinna. Intervjupersonerna var i åldern 25-53 år och 

alla hade olika bakgrund, erfarenheter och livssituation. I urvalet ställdes vi aldrig inför 

dilemmat att välja ut personer som ville delta i intervjuerna. Då de åtta personer som 

kontaktades var det antal som behövdes och alla ville delta i våra intervjuer samt att de har en 

spelmissbruk avseende spel om pengar. Alla intervjuer bokades in omgående för att minimera 

risken att intervjuerna inte skulle hinnas med i händelse av avbokning. Samt att det fanns en 

tidsram att förhålla oss till avseende datum för färdigställandet av studien. Alla inbokade 

intervjuer genomfördes under slutet av april månad 2016.  
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4.4 Metodologiska och etiska reflektioner  
 
I intervjuer delges information om personliga upplevelser och känslor som intervjupersonen 

bär med sig, men även information om hur denne uppfattar sin omgivning vilket bidrar till att 

etiska frågor bli viktiga att fundera över. Det är av berörd anledning viktigt att hantera de 

personliga perspektiv som framkommer under intervjun men även att skydda person som 

intervjuas (Ahrne och Svensson 2011:41). En medvetenhet fanns hos oss att studien inte 

enbart berör personernas spelande utan andra livshändelser som är förenade med privatlivet 

kommer beröras under intervjuerna. Inför intervjuerna reflekterades det över de etiska 

dilemman som vi kan ställas inför då spelmissbruk innebär att känsliga områden berörs. Inför 

intervjuerna har vi diskuterat med varandra hur en sådan situation ska hanteras även om det 

inte är möjligt att förbereda sig inför. Att visa respekt och hänsyn mot intervjupersonerna har 

genom hela processen varit av största vikt. Tystnadsplikten har under studien varit central och 

något som garanterats intervjupersonerna genom hela processen, där ett säkerställande måste 

finnas att uppgifter om intervjupersonen inte röjs (Holme och Solvang 1997:32). Genom hela 

studien har det varit av största vikt att tänka på och reflektera över att uppgifter som namn, 

datum, platser och eventuella händelser som kan röja att en identitet framkommer (Ahrne och 

Svensson 2011:65).  

 

En oro fanns från vår sida inför intervjuerna att det kan uppstå situationer som kan upplevs 

obehagliga vilket skulle kunna medföra att viktiga frågor och områden förbises. Obearbetade 

händelser och problem kan framkomma under intervjun som påverkar den som intervjuas. I 

en intervjusituation kan personliga berättelser väcka olika känslor och tankar och det kan 

skapa en viss oro hos oss, vilket vi reflekterade över innan intervjuerna genomfördes (Dalen 

2007:17). En intervjusituation innebär en social interaktion med personer som vi aldrig 

tidigare träffat som berättar sin livshistoria, känslor och upplevelser som kan vara 

smärtsamma. Vid intervjutillfället delger främmande personer oss sin livshistoria som kan 

vara påfrestande. Personerna som deltar är en del av själva studien och de har möjlighet att 

påverka, det innebär att resultaten inte är slutgiltiga vilket kan innebära ett problem i studien 

(Ahrne och Svensson 2011:10,11). Under en intervju kan personen välja att undanhålla 

information då det kan finnas en rädsla i att berätta personliga händelser och en osäkerhet kan 

infinna sig i mötet. Vilket kan medföra att intervjupersonen väljer att inte delge oss alla 

uppgifter och detaljer. Vidare kan kvalitativa intervjuer innebära svårighet att finna balans, 

där både närhet och distans skall hållas till intervjupersonen (Dalen 2007:17).  

I vår studie har det varit av största vikt att förhålla sig till och beakta de etiska riktlinjerna, de 

är viktiga att belysa under hela intervjuprocessen något som vi uppmärksamt och reflekterat 

över. De fyra grundläggande etiska riktlinjerna som vi har förhållit oss till under hela studien 

berör anonymitet, frivillighet, integritet och konfidentialitet för de personer som deltar i 

studien (Bryman 2011:131). Alla intervjupersonerna informerade om de etiska riktlinjerna vid 

första kontakten och de informerades även innan intervjuerna påbörjades. Avseende 

informationskravet har personerna som deltar informerats om vårt syfte med studien. Det 

innebär vidare att intervjupersonerna fått information om att deltagandet är frivilligt och att de 

när som helst har rätten att avbryta intervjun. Vi har även informerat om de olika moment som 

ingår i vår studie så som att intervjuerna kommer att spelas in, transkriberas, sammanställs 

och analyseras (Bryman 2011:131). Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna har rätten 

att själv bestämma över sitt deltagande. I vårt fall har intervjupersonerna själva tagit kontakt 

med oss och visat sitt intresse att delta. I studien deltar inte någon minderårig person, om så 

hade varit fallet hade det krävts ett godkännande från vårdnadshavare/föräldrar (Bryman 

2011:132). Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de personer som ingår i studien 

behandlas med strikt anonymitet. I det färdiga materialet kommer det inte framgå något namn, 
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kön, ort eller andra personuppgifter som kan härledas till en person som deltagit i intervjun. 

De uppgifter om personerna som deltar i intervjun har vi förvarat på ett sådant sätt att dessa 

inte nås av obehöriga (Bryman 2011:132). Då mötet och intervjuerna skett i en social 

interaktion mellan oss och intervjupersonen har kravet varit att uppgifterna behandlats med 

försiktighet (Dalen 2007:23). Personerna informerades om att allt material som spelats in och 

transkriberats kommer att förstöras. Det sista kravet är nyttjandekravet som avser att den 

information som samlas in i studien endast får användas för vår studies ändamål och inte i 

något annat syfte (Bryman 2011:132). 

Det är av största vikt att vid studiet av något som kan anses vara en avvikelse att vara tydlig 

med att personen som deltar i en intervju inte kommer att lida för det som delges (Becker 

2006:139). En forskningsintervju präglas av flera etiska riktlinjer som vi ställs inför och som 

måste beaktas inför och under själva intervjun. Det utbyte som skapas i en intervjusituation är 

beroende av den sociala relation som skapas mellan intervjupersonen och oss som intervjuar. 

Vi reflekterade över hur viktigt det är att inneha en förmåga att skapa en miljö som är trygg, 

där intervjupersonen känner sig säker att dela med sig om sina privata händelser i livet. Det 

kräver att det finns en balansgång för intervjuarens intresse av att nå värdefull kunskap och 

etisk respekt för den integritet som intervjupersonen har rätt till (Kvale och Brinkman 

2009:32). 

 

4.5 Genomförande av intervjuer 

 
Innan intervjuerna genomfördes utfördes en pilotintervju med en person för att få en 

uppfattning om hur våra teman fungerade i sammanhanget och om frågorna var relevanta. 

Pilotintervjun finns inte med i vårt resultat då den inte anses bidra på det sättet som var 

önskvärt.  

Vid den första kontakten med intervjupersonerna kom vi med förslag på datum när 

intervjuerna skulle kunna genomföras, de gavs möjlighet att själva i möjligaste mån bestämma 

tid när intervjun skulle genomföras då några personer hade arbeten att förhålla sig till och 

flera deltog efter arbetstid. Intervjuerna bokades in vårt närområde i mellanstora städer i 

Sverige för att undvika långa restider. När alla intervjuer var inbokade skedde ett sökande 

efter bokningsbara rum där intervjuerna kunde genomföras. Ganska snabbt uppstod problem 

då rummen på de tänkta platserna inte var bokningsbara det fick dessvärre ordnas på plats. Då 

intervjuerna skedde på annan ort genomfördes flera intervjuer under samma dag för att 

minimera vår restid. Vi planerade att det fanns gott om tid mellan intervjuerna för att 

intervjupersonerna i lugn och ro kunde berätta sin historia och att vi inte skulle uppleva någon 

stress att avsluta innan nästa intervju.  

Vi deltog båda två under samtliga intervjuer för att vara delaktiga men framförallt att känslan 

som infann sig är svår att återberätta. Några av intervjuerna genomfördes i grupprum som 

fanns att tillgå för tillfället. Ett par av intervjupersonerna ville sitta i en avskild del i en 

offentlig miljö. Övriga intervjuer skedde i lugna miljöer där möjlighet till avskildhet fanns. 

Intervjuerna genomfördes utan några störande inslag eller avbrott och varade mellan 35 

minuter och 2 timmar och styrdes i stor utsträckning utifrån intervjupersonernas berättelser 

och upplevelser. Vi insåg relativt omgående att de frågor som noterats innan som hjälp och 

stöd inte kom till användning då alla intervjuer var olika och att personerna delgav oss olika 

berättelser. Semistrukturerade intervjuer var den intervjumetod som passade vår studie där 

öppna frågor ställdes. Vi reflekterar över vikten av att utgå från teman och därmed inte följa 

någon intervjuguide som medför begränsningar. 
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Inför alla intervjuer informerades alla intervjupersonerna om de etiska riktlinjerna att det sker 

anonymt, att intervjupersonen får avbryta när som helst under intervjun och vad materialet ska 

användas till. De delgavs information om att intervjun kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas och att det inspelade materialet sedan skulle raderas, ingen av 

intervjupersonerna avböjde att intervjun spelades in. Vi inledde med att berätta om vår 

utbildning och att vi skrivit om spelmissbruk den senaste tiden för att tydliggöra att ämnet inte 

är främmande för oss. Vi valde att inte delge för mycket information om studien detta för att 

inte styra intervjupersonerna i någon riktning. Det är således viktigt att reflektera över frågan 

om hur mycket information som ska delges intervjupersonerna, det tydliggjordes innan 

intervjun började att det var deras berättelse vi ville ta del av. Det är av största vikt att 

balansera den information som delges detta för att allt för mycket detaljerad information 

framförs till intervjupersonerna om syftet med intervjun (Kvale och Brinkman 2009:87). 

Vi kände oss trygga inför och under intervjuerna och det gjorde att vi behöll lugnet och ställde 

de frågorna som var relevanta, känslan som infann sig var att de gärna ville delge oss sina 

upplevelser. En god relation skapades till samtliga intervjupersonerna där flertalet av dem var 

entusiastiska över att ämnet belystes och de var tacksamma att få sin röst hörd. 

Intervjupersonerna ingav ett avslappnat intryck och alla tydliggjorde att de var positiva till att 

delta då ämnet inte berörs i stor utsträckning av samhället idag. Personerna ville delge sina 

upplevelser och mötet med intervjupersonerna fungerade väl, det uppstod inte några 

situationer som upplevdes som obekväma. Av forskningsetiska skäl kommer inte 

intervjupersonerna beskrivas ingående i vår studie då anonymitet är en viktig aspekt i de 

etiska riktlinjerna. Innan intervjun avslutades ställdes frågan om intervjupersonen hade några 

frågor eller något de ville tilläga. Vi informerade även personerna om deras möjlighet att höra 

av sig till oss om de uppstod några frågor efter intervjun.  

 

4.6 Analysprocess 

 
Efter varje intervju diskuterade vi om det var något som vi reflekterade över och om någon 

känsla infann sig och skrev ned noteringar. Detta för att inte förbise något viktigt i kontexten 

som kan vara av vikt inför själva analysen av materialet.  

Innan analysen av materialet påbörjades genomfördes transkribering av alla intervjuer. Vid 

transkriberingen reflekterades det över etiken och vikten av att koda samtalet och inte röja 

informationen om identiteten på intervjupersonerna allt för att säkerställa det som lovats inför 

intervjun. Av berörd anledning har därför känslig information så som namn, orter med mera 

tagits bort för att minimera risken att härleda informationen till en viss person (Kvale och 

Brinkman 2009:203-204).  

 

Vid transkriberingen lyssnades alla intervjuerna igenom och vi skrev ned dessa ordagrant där 

pauser och skratt noterades men även ord som ”hm” och ”eh” noterades. Vi genomförde på 

egen hand transkriberingen av fyra intervjuer var, vi gavs då möjlighet att återuppleva 

intervjun på nytt och lära känna materialet ännu mer (Dalen 2007:65). Vid transkriberingen 

väcktes nya tankar och funderingar rörande intervjuerna vilket bidrog till nya reflektioner. Det 

transkriberade materialet är av beskrivande karaktär och för att fånga essensen av det som 

intervjupersonerna delgett oss måste en tolkning av materialet ske (Dalen 2007:71). 

Materialet analyserades av oss var och en för sig, sedermera skedde en djupare analys av oss 

tillsammans. Materialet lästes igenom flera gånger för att fånga det specifika i intervjuerna. 

Vid analysen av det transkriberade materialet var det viktigt att se olika perspektiv av den 

information som framkom allt för att fånga essensen. En mättnad uppnås först när vi fångat in 
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det som är mest betydelsefullt och väsentligt för vårt syfte och frågeställningar (Esaiasson, et 

al. 2012:275). Vid inläsning av materialet uppmärksammades sju teman som var intresse för 

spel i tidig ålder, inträde i ett spelmissbruk, ångest, skuld och skam, verklighetsflykt, 

förändringar i identiteten och beteende, relation och interaktion och strategier. Dessa blev 

aktuella att använda i analysen och som på ett eller flera sätt kan härledas till 

frågeställningarna en tolkning av materialet har sedan skett hermeneutisk. 

 

4.6.1 Hermeneutik 

 

Hermeneutik har en vetenskaplig grund och inom forskningen som sker kvalitativt finns det 

en betoning på tolkning och förståelse. Det som konstitueras är ett fokus på ett djupare plan 

avseende meningsinnehållet och inte enbart fokusera på det som är uppenbart (Dalen 

2007:14). En hermeneutisk analys belyser läran om läsning och tolkning, där tolkningen 

syftar till att vi ska försöka förstå texten. I vårt fall är avsikten att söka förståelse i det 

transkriberade materialet från intervjuerna (Esaiasson, et al. 2012:221).  

Vid en hermeneutisk analys är utgångspunkten att lägga en form av pussel av den information 

som framkommit i det transkriberade materialet. Kontexten är avgörande för den tolkning och 

förståelse som skett av materialet. Det var av största vikt att läsa materialet flera gånger för att 

upptäcka nya mönster och genomföra tolkningar av intervjuerna. Till en början var materialet 

omfattande där en stor mängd transkriberad text skulle analyseras. Vid analysen skedde ett 

sökande i materialet efter utmärkande drag som tillsammans bildade nya mönster. Det var 

värdefullt att vid något tillfälle lägga ifrån sig materialet för att sedan ta upp analysen igen, 

allt för att upptäcka om det framkom nya mönster och om nya tolkningar var möjliga. Det 

som skedde i analysprocessen var att texten tolkades, för att sedan skapa en förståelse och 

sedan genomföra en omtolkning av materialet. Sedermera gav det transkriberade materialet en 

tydligare bild och det gavs möjlighet att utröna nya mönster. Det som till en början verkade 

obetydligt i materialet blev med tiden viktiga i tolkningsprocessen. I analysen försökte vi 

bilda oss en uppfattning om det som kunde upplevdes som obetydligt men där dessa 

tillsammans konstituerar något i en större kontext. Viktigt att belysa att de enskilda mönstren 

fick en ny innebörd i en större kontext när analysen av materialet genomfördes. Intervjuerna 

har bidragit till åtta olika berättelser som alla bidrar till en samlad förståelse efter att de 

analyserats. Alla intervjuer har brutits ned för att sedan sättas samman i en kontext och helhet 

för att således skapa en förståelse (Ödman 2007:97-99).  

 

4.7 Förförståelse 

 
Vi har under en längre tid studerat olika aspekter av spelmissbruk som inneburit en ökad 

förståelse och kunskap. Vi har i största möjligaste mån försökt att förbise våra fördomar och 

förutfattade meningar inför våra intervjuer allt för att frigöra oss och vara öppna inför nya 

perspektiv. Våra värderingar och förförståelse skulle inte hindra intervjupersonerna att berätta 

sin livshistoria. Det var även viktigt då vi inte ville styra intervjuerna i någon riktning. Då 

intervjupersonerna skulle beskriva sina känslor och delge oss sina erfarenheter. Det är av 

största vikt då syftet är fånga essensen och en tolkning skulle sedermera ske av intervjuerna.  

En viss förkunskap avseende begrepp och likande inom spel och spelmissbruk var till hjälp 

och underlättade intervjuerna.  
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5 Resultat  
 

I avsnittet presenteras resultatet av vår studie och som baseras på åtta intervjuer. Vi har efter 

transkriberingen av det empiriska materialet kommit fram till sju teman som är relevanta och 

som belyses i vårt resultat. Varken namn, kön, ort eller ålder finns noterat i resultatet allt för 

att bibehålla anonymiteten hos personerna. I resultatet finns citat från intervjupersonerna som 

benämns med en bokstav för visa att alla personer fått delge sin berättelse men att de förblir 

anonyma. I slutet av avsnittet kommer en kortare sammanfattning av vårt resultat att 

presenteras. Analysen av resultatet genomförs med en hermeneutisk tolkning av det 

transkriberade materialet från intervjuerna. 

 

5.1 Intresse för spel i tidig ålder 
 

Efter intervjuerna reflekterades det över att flera av intervjupersonerna hade ett intresse för 

olika former av spel och lotterier i unga år. Några av intervjupersonerna vistades i tidig ålder i 

spelmiljöer som upplevdes spännande och en plats som senare i livet uppfattades som en 

naturlig miljö att vistas i. Några av intervjupersonerna hade även ett intresse för sport i tidig 

ålder. Personerna använde sitt intresse och kunskapen för sport i sitt spelande med hopp om 

att de ska inbringa vinst. Intresset för spel har fortsatt genom unga år på olika sätt allt från att 

skrapa trisslotter till att spela på stryktipset. 

Vår reflektion är att flertalet av intervjupersonerna upplevde spelmiljöerna som glädjefyllda, 

spännande och inbjudande. Platserna ingav en positiv känsla och våra intervjupersoner minns 

att spelen hade en form av dragningskraft som de hade svårt att motstå. Som intervjuperson E 

uttrycker det nedan när denne åkte färja som barn: 

”Jag ser de här maskinerna… shit jag har kommit hem… Plingande ljud folk som skrattade 

folk var fulla. Åhh de här måste jag prova.” 

En annan av intervjupersonerna hade en likande upplevelse som barn när denne reste med 

familjen och intervjuperson C berättar under intervjun: 

”Och där på båten så har dom mycket spelmaskiner åh där och då va de… jag minns att 

morsan sa liksom när jag väl började blippa på de där maskinerna så gick det inte att få bort 

mig där ifrån.” 

Vi uppmärksammade att miljön uppfattades som lockade och en plats som ingav en känsla av 

glädje, en spänning infann sig när maskinerna gav ifrån sig ett plingande ljud. Vidare tolkas 

det som att känslan de fick där och då var av positiv karaktär då familjen var samlad och de 

skulle bege sig på semester. Semester innebär en flykt från vardagen och att familjen får 

umgås och det innebär även att få komma bort från vardagsproblem. Spelmaskinerna var i 

kontexten något nytt, pengarna var inte det som lockade utan det var upplevelsen och att 

färjan var inspirerande och ingav spänning.  

Det finns fler platser som några av intervjupersonerna besökte som barn som ingav en speciell 

känsla och lycka där syftet var att vinna något. Som intervjuperson D beskriver det: 

”Jag har väl egentligen alltid haft intresse för spel hela mitt liv nu när jag tänker efter. För 

när jag var liten och fick gå på tivoli med föräldrar och andra då åkte jag aldrig karusell 

utan jag sprang och köpte lotter istället. Och ville vinna de där nallarna, de här stora 

nallarna de lockade.” 
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En reflektion som gjordes vid analys av materialet var att intervjupersonen hade ett stort 

intresse för lotterier och att det var drivkraften vid besöket på tivoli. Ett tivoli lockar till 

glädje, en adrenalinkick och gemenskap där syftet är att roa sig genom att åka karuseller, äta 

glass och godis och köpa lotter. Ett barn kan uppleva en känsla av stolthet och finner spänning 

i att åka de häftigaste karusellerna. Vi tolkar det som att intervjupersonen fann spänningen i 

att köpa lotter och hoppades på den stora vinsten i form av nallen. Även att den stora nallen 

vara måttet och bekräftelsen på att den högsta vinsten hade uppnåtts, och adrenalinkicken 

fanns i hoppet om att vinna just den nallen och inte i att åka karusellerna. En möjlig tolkning 

är att bekräftelsen var viktig och fanns i den högsta vinsten som var betydelsefull för 

personen, omgivningen skulle i denna kontext se på personen med stor beundran.  

En annan intervjuperson berättade om en annan miljö där spel i unga år lockade fram en 

positiv känsla. Intervjuperson H berättade som sina besök på travbanan som liten: 

”Mamma jobbade på travbanan och jag fick följa med och sitta i kassan och läsa 

programmet. Då började jag spela för en femma på plats och lite sådär.  

För skojs skull givetvis… jag kom i det väldigt snabbt jag minns att hon sa att nu får vi lugna 

ned oss lite.” 

Utifrån vår analys tolkar vi det som att intervjupersonen upplever travbanan som spännande 

att vistas på och en plats som en del barn inte får ta del av. Travbanan är en spännande miljö 

med människor, liv och rörelse, skratt och som lockar till nyfikenhet och uppleva om 

pengarna som satsas leder till något mer. Att umgås med mamma på arbetet och sitta i kassan 

kan inge en känsla av att vara stor, duktig och behövd.  

Intresset för spel hos flera av intervjupersonerna återfinns inte bara i miljöer som innebär en 

upplevelse utan även där de finner en gemenskap, vilket även kan förenas till 

intervjupersonen som var på travbanan med sin mamma. Intervjuperson G berättar att denne i 

unga år hade ett intresse för spel: 

”När jag började va de stryktipset... De var med min pappa när jag var åtta år. Så det var 

tidigt och jag är en sportnörd och alla tyckte att jag var så duktig på namn och spelare.” 

En reflektion är att intervjupersonen upplevde det som viktigt och betydelsefullt att ha en 

interaktion med sin pappa, där de fann en gemenskap och ett intresse som de delade.  

Det är även möjligt att tolka det som att uppmuntran från omgivningen var viktig och att 

intervjupersonens kunskap uppmärksammades och var värdefull vilket ytterligare kan 

förstärka intresset. En känsla av att vara behövd kan infinna sig och att personen upplever att 

kunskapen är viktig att det väcker intresse hos flera vilket förstärker självförtroendet. Vilket 

vi uppfattar som att intervjupersonen upplever det som viktigt att pappa uppmärksammar och 

belyser kunnigheten inom området. Vi kan tolka de som att det finns en saknad av bekräftelse, 

och att intervjupersonen upplever det genom ett gemensamt intresse. Distinktionen mellan de 

olika personerna är inte utmärkande då alla på ett eller annat sätt kommit kontakt med spel. 

Att befinna i sig i speciella miljöer i tidig ålder som inger spänning är något flera av dem burit 

med sig genom livet. Alla personer påpekar att det finns någon form av intresse för spel som 

sedermera har fortsatt genom åren.  

 

5.2 Inträde i ett spelmissbruk 

 
Vid en närmare analys av materialet observerades en distinktion mellan intervjupersonerna 

där två orsaker till ett inträde i ett spelmissbruk kan urskiljas. Den ena orsaken är att fly från 
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vardagsproblemen och trycka undan obehagliga och jobbiga känslor som personerna bär med 

sig. Den andra orsaken som vi kan urskilja är en förhoppning om att få det bättre ekonomisk 

och ett hopp finns om den stora vinsten där det kan även finnas ett sökande efter spänning. 

Avseende de intervjupersoner som belyser det faktum att de var en verklighetsflykt beskriver 

intervjuperson C det på följande sätt, ”Ja det vart en väldigt stor flykt för mig… De var 

mycket för att döva känslor, tankar saker jag varit med om och vad jag har gjort.” 

Intervjuperson F beskriver likande känslor i samband med en händelse som påverkade 

privatlivet, ”De var ju efter en skilsmässa som jag… De har jag kommit på nu att de var 

något sätt att fly in i någonting.” Det uppmärksammades att likande anledningar återfinns hos 

flera av intervjupersonerna. Och det tolkas som ett aktivt val att börja spela och att drivkraften 

inte var pengarna som lockade till en början. Spelet fick intervjupersonerna att sluta tänka och 

döva känslorna och tankarna som gjorde sig påminda. Jobbiga händelser i livet kan sätta djupa 

spår och vi reflekterar över att deras sätt att hantera situationen var genom att spela. Spelet 

blir en fristad där tankar och känslor glöms bort för stunden. En möjlig tolkning är att 

intervjupersonerna använder sig av spel som en del i en process där det kan bidra till att de 

mår bättre, men det visade sig sedermera att spelandet fick andra konsekvenser.  

Den andra orsaken som kan urskiljas var att syftet med spelet till en början var av en 

ekonomisk karaktär. Intervjuperson D såg en dröm framför sig att vinna pengar och på så sätt 

förändra sitt liv där denne uttrycker sig enligt följande citat, ”Struntade i min dåvarande fru 

och min son och tänkte att de här ska jag bli rik på.” En stark önskan om att bli rik fann vi i 

andra berättelser som intervjuperson E beskriver det under intervjun: 

”Känslan är att… jag ska vinna pengar jag ska ha… jag vill ha fina kläder jag vill ha hus jag 

vill ha… jag vill köpa mig liksom kärlek och allt de dära jag trodde att de gick.” 

Likande svar återfinns hos andra intervjupersoner som menar på att pengar var en stor 

drivkraft till en början. Vi tolkar det som om att någon form av bekräftelse var viktigt och att 

pengar inger status, att personen upplever att omgivningen uppfattar denne sig viktig och 

speciell när denne har allt. Det materiella är viktigt och det finns en tro om att lyckan finns i 

saker trots att det ger en falsk bild. Tanken på att vinna pengar var påtaglig och en stark 

önskan fanns av det materiella. Personen trodde att pengarna var lösningen på alla problemen 

och att pengarna skulle medföra en viss status andras ögon. I vår analys reflekterar vi över att 

intervjupersonen ville köpa kärlek vilket tolkas som en stark önskan om att vara omtyckt av 

omgivningen och familjen. En anledning skulle kunna vara att personen känner en avsaknad 

av kärlek och omtanke där det finns en stark önskan om att bli omtyckt och få närhet.  

Några av intervjupersonerna berättade under intervjuerna att det var viktigt att få 

uppmärksamhet från omgivningen när de vunnit. Intervjuperson G uttryckte det som att 

omgivningen tänkte, ”Att jag var en kung… man får storslagna drömmar.” Vilket kan tolkas 

som att bekräftelsebehovet var stort och att omgivningen gav en respons som var önskvärd. 

Personen kan inneha ett önskemål om att uppnå en status där omgivningen uppfattar personen 

med beundran. Intervjuperson D säger under intervjun ”Då var jag nyfiken på hur det var att 

vinna pengar.” Nyfikenheten som finns kan tolkas som en avsaknad av pengar och en tro om 

att lyckan skulle återfinnas i att vinna pengar, det skulle då kunna lösa eventuella problem och 

förändra livet.  

 

Intervjuerna visar på två orsaker till att ett inträde sker i ett spelmissbruk, där flykt från 

känslor är den ena aspekten och att önskan att vinna är den andra. I våra intervjuer kan det 

inte urskiljas att de finns några andra aspekter. Vi uppfattar att det finns en kombination av 

dessa två orsaker som intervjuperson B uttryckte det: 
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”Från början spelade jag ju… de var för att kunna fokusera. Sen upptäckte jag shit man kan 

nog vinna pengar på det här.” 

Spelandet är från början ett sätt att döva känslor men intervjupersonen menar att det övergår 

till en drivkraft i att vinna pengar. En tolkning som här kan ske är att personen finner positiva 

aspekter till att spela, genom att ta fram det positiva i spelandet kan det rättfärdiga spel och 

det blir på så sätt legitimt i personens ögon. Önskan övergår till att få en förändring 

ekonomiskt men samtidigt är spelandet ett sätt att döva tankar och känslor som upplevs som 

påfrestande. En reflektion är att en bättre ekonomisk situation skulle kunna bidra till att 

personen då får lättare att hantera tankar och känslor som ska dövas. Intervjupersonerna valde 

till slut bort viktiga personer i livet och att tanken på att bli rik blev den stora drivkraften. 

Spelet blev härmed det som livet cirkulerade kring och allt annat blev plötsligt oviktigt när 

personerna valde bort familjen och vänner för att ägna tid åt att spela. Vår tolkning är att 

spelet är en flykt från något som upplevs som jobbigt även om drivkraften är att vinna 

pengar. Det aktiva valet som intervjupersonerna tog att spela innebar att det medförde olika 

tankar och känslor. 

 

5.3 Ångest, skuld och skam 
 
Skuld och skam är något som genomgående uttrycks under intervjuerna och det kan inte 

urskiljas någon distinktion i detta avseende mellan intervjupersonerna. Flera av 

intervjupersonerna beskriver att de skäms över sitt spelmissbruk och att det är något de 

försöker dölja för omgivningen. Känslan av skam och skuld blir mer påtaglig då omgivningen 

inte är medvetna om spelmissbruket samt att samhället inte har resurser att erbjuda hjälp. Det 

kan innebära att personerna med spelmissbruk upplever stigmatisering och en känsla att vara 

normbrytare. Flera av intervjupersonerna har under intervjun berättat att de utfört handlingar 

som går emot deras principer och något som de inte är stolta över vilket ytterligare förstärker 

känslorna av skuld och skam. Alla intervjupersonerna förmedlar en känsla av ångest och den 

gör sig gällande i flera olika kontexter. Spelandet innebär att ångest uppkommer vid flera 

tillfällen den kan uppstå innan och efter spelandet, för att relationerna blir lidande, att de 

ekonomiska konsekvenserna blir stora med mera. De upplever ångest när de inte kan 

kontrollera sitt spelande vilket medför en känsla av skam och skuld inför omgivningen. 

Känslan av skuld och skam är något som flera upplever när de ljugit och bedragit personer i 

omgivningen men även att de inte kan få kontrollen över sitt spelmissbruk. Som 

intervjuperson E beskriver det: 

”Man mår så dåligt man hjälper folk man är speltorsk man ljuger man bedrar allt de där och 

jag… Alla mina värderingar och principer jag gick emot allting de var liksom  

hyckleri för mig jag mådde så dåligt jag var deprimerad och allt de där.” 

Intervjuperson A beskriver hur känslornas kraft tar sitt uttryck när en kupong inte lämnats in: 

”Om man typ glömde eller inte hann lämna in kupongen eller någonting så kunde de bli att 

man gick och tänkte att den här gången hade jag så klart vunnit… de är väl frustration  

och man blir lättirriterad.” 

Vi vill härmed belysa att likande känslor kan uppstå i olika situationer och i olika kontexter. 

Känslan av ångest kan infinna sig när en person glömt att lämna in sin kupong kanske går 

miste om den stora vinsten. Personen kan härmed inte släppa tanken på spelet och känslorna 

tar överhand vilket kan påverka omgivningen.  
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Vidare tolkas det som att personen som har ljugit och bedragit innehar en känsla av skuld och 

skam inför hur personen har behandlat sin omgivning. Det är således inte bara spelandet i sig 

som orsakar dessa känslor utan även personens handlingar som har en negativ inverkan. I vår 

analys reflekterar vi över att spelmissbruket driver personen att gå ifrån sina värderingar och 

att denne utför handlingar som personen aldrig annars skulle genomföra. Det medför även att 

personen tar till lögner för att undgå omgivningens frågor och att inte behöva konfronteras 

med sitt spelmissbruk. 

Känslan av skuld och skam som spelmissbruket medför visar sig på flertalet olika sätt. Några 

av intervjupersonerna konstaterar att de har svårigheter att ta tag i sin situation, och 

intervjuperson H uttrycker detta: 

”Nä man skäms ju det är ju skuld och skam… det är ju idiotiskt man förstår inte själv hur 

man själv kunnat sätta sig i den här situationen. Man har en egen uppfattning om att man är 

ganska normal och tänker… sunda värderingar och så försätter man sig i den här sitsen.” 

Vidare berättar intervjuperson G att om att denne skäms över sitt beteende, ”För att man 

skäms att man inte kan sluta bara… att man inte kan göra som andra.” Intervjupersonerna 

har en medvetenhet om sitt spelmissbruk men att skammen och skulden innebär att personen 

inte ber omgivningen om hjälp. Drivkraften som finns i spelmissbruket är så pass stort att det 

tar överhanden över personens liv. Vidare tolkas det som att personen som vill åstadkomma 

något som andra klarar av att genomföra och personen skäms över att andra kan spela på ett 

sunt sätt. Det förstärker känslan av att inte kunna hantera situationen och en känsla av att 

avvika kan infinna sig. Personen undviker att berätta om sitt spelmissbruk vilket medför en 

skamkänsla och att inte kunna hantera sitt spelande. Den som uttrycker detta anser sig ha 

sunda värderingar samt att denne upplever att omgivningen inte kan förstå hur denne kan 

försätta sig i en sådan situation. En möjlig tolkning är att personen har en önskan om att leva 

upp till samhällets förväntningar och när så inte sker uppstår en känsla av skam och skuld 

vilket kan innebära att avvika från normen. En oro kan finnas över att omgivningen inser att 

personen har levt i en lögn och att de skulle få en helt annan bild av vem personen egentligen 

är. Personen upplever ångest över sina egna handlingar och upptäckten av att sunda 

värderingar som tidigare varit självklara plötsligt inte har någon betydelse kan ytterligare 

förstärka ångesten och känslorna av skuld och skam förstärks. 

Känslan av skam och skuld kan bidra till att en person med spelproblem försöker lösa sina 

problem på egen hand vilket intervjuperson D belyser: 

”Den… den liksom skammen att be om hjälp var nog en orsak till att jag inte bad om hjälp 

tidigt. Jag har alltid känt att jag vill fixa det här på egen hand. Jag behöver  

inte eller vågar inte be om hjälp.” 

Känslan av skuld och skam hindrar flera av personerna att söka hjälp för sitt spelmissbruk. 

Viljan att lösa sina dilemman på egen hand kan vara en form av stolthet men även en rädsla 

inför det faktum att erkänna sina problem för omgivningen. En tolkning är att problemen inte 

upplevs som så omfattande som de egentligen är, men även att personen förminskar 

problemen som spelandet innebär. Tolkningen är att medvetenheten finns men personen 

upplever att modet och viljan sviker denne och spelet tar återigen överhand. Känslan av skam 

innebär även att personerna med spelmissbruk fortsätter sitt spelande och att ångesten består 

men även eskalerar som intervjuperson C berättar:  

”Många ser det som en fjantig grej… sluta spela nu men så enkelt är det inte. Jag blir 

förnärmad av det för jag vet hur det är att var speltorsk det är inget skönt alls.” 
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Intervjupersonen vågar inte berätta för omgivningen om sitt spelmissbruk, känslan av skuld 

och skam blir mer påtaglig när omgivningen förminskar problemet. En tolkning är att känslan 

av skuld och skam förstärks av att omgivningen inte tar problemet på allvar. Det kan innebära 

att personen börjar tvivla på sig själv och sina tankar när omgivningen nonchalerar problemet. 

Personen upplever sig ensam med sina problem och det kan medföra att hjälp inte söks. 

Upplevelsen av att vara ensam med ett problem kan ytterligare förstärka känslan av skam och 

skuld. Flera av intervjupersonerna menar att samhället förminskar problemen och att 

konsekvenserna av spelmissbruk inte tas på allvar. 

 

5.4 Verklighetsflykt  
 

För flera av intervjupersonerna började spelandet som en flykt från känslor och tankar som 

gjorde sig påminda, men även där drivkraften var att vinna pengar för att bli rik fanns. För 

samtliga medför spelandet konsekvenser och de får allt större svårigheter att kontrollera sitt 

spelande. Det innebär problem med ekonomin, svårigheter att behålla relationer, det 

påverkade arbetet och att det fanns tankar om självmord hos flera av intervjupersonerna. För 

att hantera konsekvenserna av spelandet blev det allt viktigare att fly från tankarna och 

känslorna som spelandet medförde. Alla vittnar att spelandet innebar en form av 

verklighetsflykt. De som från början spelade för att vinna upplevde över tid att spelandet blev 

en flykt från de problem som uppstod när spelandet eskalerade. Intervjuperson A beskriver sin 

verklighetsflykt på följande sätt: 

”Fantasivärlden… man är ju nere på jorden när man har förlorat precis allting… ja det är 

skillnaden, då fortsätter man att leva i den här lilla bubblan av att de kommer att gå.” 

Intervjuperson F beskriver sin verklighetsflykt på likande sätt där önskan finns att stänga ute 

allt: 

”Någon form av… att få stänga ute allting annat. Att bara få vara bara jag och de här 

liksom… som i en bubbla där allting annat stannar upp.” 

Intervjupersonerna finner ett sätt att försvinna in i spelandet som blir en form av 

bedövningsmedel. Den ”bubbla” som de beskriver det som är en plats där tid och rum stannar 

upp och att spelandet blir en verklighetsflykt. Spelandet har nu övergått till en form av terapi 

och blivit en del av vardagen. Som intervjupersonerna beskrev det tidigare blir allting annat 

oviktigt där de till och med väljer bort familj och vänner och spelet hamnar således i fokus. 

Under tiden har spelet fått konsekvenser och flera spelar för att hålla påfrestande tankar på 

avstånd. Allt som är jobbigt avseende tankar och känslor försvinner i spelbubblan, men flera 

av intervjupersonerna uttrycker ångest och skam efteråt. Vi tolkar det som att spelet ger 

intervjupersonerna en fristad under tiden som de utövar spelet men efter avslutat spel kommer 

tankar och känslor tillbaka och medför starka negativa känslor. Spelet ger en tillfällig tröst 

men när de väl kommer ur ”bubblan” och blir de påminda om sina tankar kan spelet återigen 

bli en tillflykt. Vi reflekterar över om det kan vara anledningen till att flera spenderar mycket 

tid och på sitt spelande, en ständig flykt från deras egna tankar som intervjuperson C belyser 

det: 

”Utan de handlar bara om, jag vet inte riktigt va de är… känslan av att sväva iväg, förvinna 

från verkligenheten tag. Sitta framför datorn i 10 timmar framför online casino  

slippa tänka, känna, tycka.” 
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I speltillfället stängs känslor och tankar av och timmarna försvinner snabbt vid speltillfället, 

pengarna hamnar till viss del skymundan då flykten från känslor är det som är viktigt och 

primära. Det stora antalet speltimmar bidrar till att mer pengar sätts i spel vilket ytterligare 

kan bidra till att känslan av skam och skuld blir påtaglig efter avslutat spel. Tillgängligheten 

till spel är en ytterligare aspekt att beakta här. Internet medför att spel blir lättillgänglig och 

flera av personerna har belyst det faktum att det bidrar till ett ökat spelande vilket ytterligare 

förstärker möjligheten till spel.  

I analysen av materialet uppmärksammade vi att flera av intervjupersonerna valde att dölja sitt 

spelproblem för omgivningen då de upplevde att spelandet gett konsekvenser. Spelandet 

medför en verklighetsflykt från upplevelser och händelser som intervjupersonerna tidigare 

kan varit med om. En flykt från problemen innebär att personen upplever dessa lättare att 

hantera och fly ifrån, spelet bidrar till att personerna för stunden får något annat att fokusera 

på.  Som tidigare konstaterats är det flera personer som i intervjuerna använder spelandet som 

en verklighetsflykt där spelet upptar mycket tid. Spel lockar på många olika sätt och 

intervjuperson B beskriver det som: 

”Ja jag ville fly någonstans. Åh det är som jag sagt det är den största kärlekshistorien som 

jag varit med om i hela mitt liv. Det säger bara pang på en gång.” 

Intervjuperson B berättar vidare: 

 

”Ja men de är en verklighetsflykt. Jag levde ju med villfarelsen att alla andra var lyckliga 

utom jag.” 

En tolkning är att intervjupersonen trodde att omgivningen hade allt och att pengarna kunde 

bidra till ett lyckligare liv. Spelet blev en verklighetsflykt där drömmarna fanns om att vinna 

pengar men det kan även vara möjligt att tolka det som en önskan om förändringar på 

långsikt. Lyckan som personen antog att omgivningen upplevde blev en stark drivkraft till 

spel och personen hade tanken om att lyckan återfanns i pengarna. Personen upplevde att 

omgivningen levde ett bättre liv och trodde att pengar skulle bidra till en stor förändring i 

livet. Spelet ingav positiva känslor och upplevelser, där personen upplevde en förälskelse till 

spelet och som bidrog till att en flykt från negativa tankar och känslor kunde ske. Att se 

spelandet som en kärlekshistoria visar på hur stark drivkraft spelandet har, och de lyckliga 

känslor som uppstår innebär att personen ser spelet som en form av relation. 

I analysen kan vi urskilja att pengar inte var drivkraften från början för flera av personerna, 

men spelet förde snabbt med sig negativa konsekvenser bland annat ekonomiska. Spelet blev 

över tid en tillflykt där konsekvenserna av verklighetsflykten blev påtaglig med en ständig 

jakt att försöka att vinna tillbaka förlusterna.  

 

5.5 Förändringar i identiteten och beteende  
 

Flertalet av intervjupersonerna menar att de skett en förändring i deras beteende och att det 

medfört att de utfört handlingar som de inte trodde om sig själva innan. Personerna kan 

härmed sägas bryta mot normen och sina egna värderingar, att spela och ljuga innebar för 

flera av dem en förändring i deras beteende. Spelandet är det som fått deras fokus och allt 

annat blir oviktigt. Värderingar som de tidigare ansåg som viktiga var inte något som de la 

någon stor vikt vid när spelandet tagit över. Konsekvenserna av spelandet innebar att 

personerna bland annat började undanhålla sanningen, dra sig undan och somliga begick även 

brott. De flesta upplevde att de inte hade en sådan personlighet innan spelmissbruket, 
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spelandet har således medfört en förändring och många upplevde att de tappat bort sig själva. 

När spelandet tar överhand förflyttas fokus från omgivningen till en ny värld som 

intervjuperson G uttrycker det: 

”Spelet blir din första vän... spelet blir viktigare än något annat… spelet blir nummer ett.  

Det är bara spelet som det kretsar kring.” 

Med citatet vill vi belysa att spelandet helt har tagit över i livet och att spelet blir en 

spelmissbrukares bästa vän. Värderingar som tidigare varit värdefulla och viktiga trycks 

undan och spelet får ta en allt större plats i livet. De som vittnar om att de begått brott berättar 

hur jakten på pengar ständigt är närvarande och hur lätt det är att få tag på pengar. Pengar och 

spel är det som styr hela deras vardag och blir en del av livsvärlden. De moraliska aspekterna 

försvinner och allt annat blir oviktigt. Citatet från intervjuperson D ger en tydlig beskrivning 

av spelandets drivkraft: 

”Och de gånger jag fick träffa min son så hade mamman till honom skickat med lite pengar 

så han kunde äta med och de kunde till exempel vara en 50 lapp till McDonalds och varenda 

gång så tänkte jag… Hur lite mat klarar han sig på. Så jag kunde ha lite pengar över till att 

lämna in en tipskupong för kanske 20 kronor. Usch vad hemskt.” 

Intervjupersonen har ständigt tankarna på spel och en jakt på pengar, tanken på spel finns 

närvarande även vid umgänget med sin son. Handlingen kan anses bryta mot normen men 

även att en förändring i beteendet har skett som intervjuperson själv reflekterar över. 

Pengarnas värde är inte de samma som tidigare och personen blir därför inte betrodd av 

omgivningen att handskas med pengar. Pengar har delvis tappat sitt syfte då spelandet tagit 

överhand, spelet var den drivande kraften och pengarna förlorade sitt värde. Intervjuperson B 

uttrycker det som ”Ja de är inte riktiga pengar de är monopolpengar”. Vi reflekterar över att 

personen uppfattar pengarna som en viktig aspekt i spelandet men att det faktiska värdet inte 

de samma.  

 

Spelandet innebär som tidigare nämnts förändringar i identiteten och flera av 

intervjupersonerna menar på att de blir egoister. Personen är mån om sin egen vinning om hur 

mer pengar kan skaffas fram men även att finna tid och tillfällen att spela. Flera av personerna 

har ansetts som givmilda och omtänksamma men spelet har medfört en förändring i beteendet 

och sättet att tänka, vilket medfört att omgivningen upplever dem som egoister. Som 

intervjuperson E beskriver det: 

”Hur kan du tänka på dig själv du är så egoistisk. Då sa jag... jag är inte ego jag är ju 

generös jag är ju givmild… jag fattade inte vad hon menade. Många hade sagt du är ego du 

tänker bara på dig själv du tänker bara på att lösa din situation.” 

Citatet tyder på att intervjupersonen inte tänker på konsekvenserna av sitt spelande, och 

personen har i stor utsträckning sitt fokus på sina egna intressen och tänker inte på sitt 

beteende. Personen anser sig själv som givmild men omgivningen ser en annan person som 

blivit förändrad och som sätter sina egna intressen först. Vår reflektion är att personen utför 

vad som helst för att få spela och spelandet har en stor inverkan på livet. Spelmissbrukaren 

uppmärksammar inte tecknen från omgivningen som konstaterar en förändring i beteendet. 

Det kan innebära att spelmissbruket helt tagit överhand och att personen inte reflekterar över 

förändringar som omgivningen påtalar. Spelet en sådan drivkraft att de inte kan styra över 

sina handlingar och känslor. Spelmissbruket har en sådan och dragningskraft och inverkan på 

personen att beteendemönstret förändras och som intervjuperson G beskriver det: 
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”När det gick som sämst var jag aggressiv… men nu på slutet har jag släppt det. Nu vet jag 

inte alls var jag är nu är jag nog mer tom.” 

Intervjuperson F beskriver vidare hur spelandet medfört konsekvenser och att en förändring 

sker i beteendet: 

”Gjorde saker som jag kunnat få fängelse för som jag hade tur att klara mig ifrån... och jag 

är inte den… Jag ska inte säga att de är viss typ men jag är ganska noga med... jag är ganska 

känslig av mig och gör rätt för mig så skillnaden med hur jag levde och hur jag va blir så stor 

liksom.” 

Personerna beskriver tydligt de olika känslor och negativa beteenden som spelmissbruket 

medfört. Flera intervjupersoner upplever en förändring i beteendet och i identiteten där spelet 

fått stora konsekvenser. De vittnar om att de ”tappat bort sig själva” och vi tolkar det som att 

spelet fått personerna att inte känna igen sin egen personlighet och att det skett en 

distansering. Förändringen i deras beteende har medfört att de måste bygga upp en tillit igen 

hos omgivningen, men först måste de hitta tillbaka till den person de identifierade sig som 

innan spelmissbruket tog överhand. Flera av personerna reflekterar över de normer och 

värderingar som varit värdefulla men som de gått emot, och de har kommit till insikt om dessa 

när de när blivit medvetna om sitt spelmissbruk och att de fått en distans till spelandet. 

 

5.6 Relationer och interaktion  
 

Alla intervjupersoner konstaterar att omgivningen på ett eller annat sätt blivit påverkade av 

spelmissbruket. De som drabbas i omgivningen är många som arbetsgivare, barn, familj, 

vänner som alla på ett eller annat sätt möter en förändrad person som bryter mot normer och 

värderingar. Lögner, svek, kriminella handlingar och beteendeförändringar med mera har 

bidragit till stora konsekvenser. Omgivningen har påverkats av spelmissbruket och det har 

medfört att flera av dem dragit sig undan och upplever att de tagits för givna. Det finns en 

rädsla i att dömas och bestraffas av omgivningen som medför en känsla av stigmatisering. En 

tolkning är att omgivningen uppmärksammar en förändring och upplever en person som 

avviker och bryter om normen. Några av intervjupersonerna upplever en stor sorg när de 

upptäcker att omgivningen dragit sig undan. Som intervjuperson E ser på sina upplevelser: 

”Alltså det är en sorg. Det är ju sorg alltså. Jag har varit omtyckt och nu har jag ingenting 

kvar av det idag jag har gjort bort mig många gånger. De… men de är just det när man 

tappar tacksamhet för någonting och tar människor för givet.” 

Lögner och svek har inneburit att tilliten försvunnit och att spelandet medfört en mängd 

negativa konsekvenser då nära och kära till viss del tagit avstånd. I flera fall har spelandet helt 

tagit över livet och personen upptäcker inte att omgivningen tagit avstånd. Verklighetsflykten 

har bidragit till att spelet tagit överhand och att relationer har äventyrats och att egoismen 

styrt. Det som varit viktigast för spelmissbrukaren har varit den ständiga jakten på pengar och 

speltid men även att dölja tankar och känslor. Relationer har tagit skada och omgivningen har 

påverkats av spelandet vilket medfört att de på ett eller annat sätt tagit skada som 

intervjuperson G uttrycker det, ”Man skadar människor fast man inte vill skada dem. Det är 

oförlåtligt men sen är det svårt att förstå liksom.” Vidare berättar intervjuperson B om dennes 

känslor inför vad andra ska tro och tänka: 

”De jag är rädd för är att aldrig bli trodd. De är mitt stora problem.  

Att folk tror jag har gjort allt med flit.”  
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Vår reflektion är att spelandet har sådan drivkraft hos personerna och det skadar omgivning 

och att de leder till ett osunt beteende. Spelmissbruket får personerna att ljuga, bedra och begå 

kriminella handlingar. Det bidrar till att omgivningen uppfattar det som ett avvikande 

beteende och att det medför svårigheter att lita på personen. I vår analys tolkas det som om att 

personen inte reflekterar över hur omgivningen påverkas. Det är något som vi uppfattar att 

personen blir medveten om först när problemen uppdagas och personen blickar tillbaka. Som 

en intervjuperson B beskriver det: 

”När jag spelade som värst då innan allt brakade loss så hade jag nog kunnat döda för att 

kunna få pengar. Så stark är driften. Och de måste man vara medveten om. Det är därför man 

kan såra sina nära och kära om någon säger… om du inte slutar spela så skiljs vi åt eller 

någonting… du hör men vidden av det går inte in…” 

Driften att spela och skaffa pengar är så påtaglig att personen inte uppmärksammar att 

omgivningen ställer ett ultimatum eller krav. Tankarna finns inte att spelandet orsakar smärta 

och sorg och att det påverkar relationer och omgivningen. Det har medfört att en del av 

personerna har svårigheter att integrera sig med andra. Spelandet har för flera personer 

inneburit en form av isolering och en rädsla i att konfronteras med kommentarer från 

omgivningen, det leder till en oro för hur personen ska försvara sig och ställas till svar för sina 

handlingar. Intervjuperson E beskriver det på följande sätt:  

”Jag hatar att gå i centrum den där skulden och skammen de där att folk liksom vet att man 

är speltorsk att man är knarkare att man gjort bort sig och allt det där.” 

I en annan intervju beskriver intervjuperson G likande känslor och tankar: 

”Så man lever i en mardröm typ... jag har alltid haft lätt att träffa människor men nu tycker 

jag… vill inte umgås med någon nästan panik ibland.” 

Känslan av skuld och skam bidrar till att interaktionen begränsas och personerna upplever en 

oro inför att möta andras blickar och bemöta kommentarer. Det finns en osäkerhet att 

personerna inte vet vad omgivningen tänker och tycker och vad de känner till om 

spelmissbrukarens förhållande till spel. Det innebär att personen kan uppleva en känsla av att 

vara annorlunda, att inte passa in och känslan av stigmatisering kan bli påtaglig. 

Flera av personerna har vittnat om att de begått handlingar som är mot deras principer som att 

till exempel inte sköta sitt arbete. Spelet har påverkat arbetet och det har bidragit till att 

arbetsgivare och arbetskamrater farit illa och att en del av intervjupersonerna har förlorat sitt 

arbete. Det innebär att känslan av att vara misslyckad kan bli påtaglig och att de blir en 

belastning på samhället. Det kan i detta fall påverka ångesten ännu mer och har i en del fall 

bidragit till att spelandet har eskalerat. 

För de intervjupersoner som har familj och barn har det till viss del bidragit till att barnens 

tillit minskat och har påverkat alla berörda parter negativt. Några av intervjupersonerna vittnar 

om att relationer har slutat med skilsmässa eller separation och indirekt har det påverkat 

barnen i familjen. Olika faktorer påverkar spelmissbrukarens relationer så som tiden som 

spenderats på spel, de ekonomiska aspekterna, beteendeförändringar, kriminella handlingar, 

jakten på pengar med mera. Flera av personerna arbetar med att bygga upp relationerna på 

nytt och att få tilliten och respekten tillbaka.  

Alla personerna som intervjuats upplever stödföreningarna som ett stort stöd och viktig del i 

deras arbete med spelmissbruket. Via föreningarna får de möta personer med likande problem 

och det bidrar till en gemenskap och upplevelsen samt att känslan av avvikelse minskar. Den 
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hjälp och stöd som de finner via föreningarna bidrar till att finna styrkan och kraften och att 

de finner en trygghet i att våga prata om sina problem. Interaktionen med personer med 

likande problem underlättar det fortsatta arbetet med att bli spelfri och flera av personerna 

berättar att de på möten finner styrkan hos varandra. Det bidrar till att de lättare kan delge 

tankar, känslor och upplevelser men även ge tips och råd för att underlätta arbetet mot att bli 

spelfri vilket även minskar känslan av stigmatisering.  

 

5.7 Strategier  
 
Vi har kunnat urskilja att intervjupersonerna haft olika strategier för att hantera och dölja sitt 

spelmissbruk. Några av intervjupersonerna hade en dröm om att bli rik på sitt spelande och de 

försökte finna strategier för att nå sitt mål. Flera vittnar om hur de utvecklat strategier för att 

finna tid att spela, att vinna, att bli kvitt förluster och att dölja spelandet för omgivningen med 

mera. Dessa strategier blir centrala och något som uppmärksammades var att alla 

intervjupersoner strävade efter att vinna tillbaka förluster och denna ständiga jakt blev 

påtaglig. Personerna hade en förhoppning att vinna tillbaka förlusterna som då skulle medföra 

att problemen var ur världen. De uppfattade inte att spelmissbruket var orsaken till den 

situation som de hamnat i. Flera av dem förstod inte att problemet var deras förhållningssätt 

till spel och pengar. En viss medvetenhet fanns när personerna tog pengar som var avsedda 

för annat än spel men drivkraften till spel var så pass stor att det var något som nonchalerades 

för stunden. Här fanns förhoppningen om att vinna tillbaka förlusterna vilket då skulle 

medföra att handlingen var ogjord. Som intervjuperson B uttrycker det ”För då kan jag betala 

tillbaka och alla blir glada de blir ogjort på något sätt…” Intervjuperson H beskriver det på 

ett likande sätt:  

”Både att de kommer lösa sig och att de går åt skogen… oftast när man fick lite pengar och 

satt vid datorn kände man att de skulle lösa sig men när pengarna var slut kändes de 

omvänt.” 

Personerna trodde att pengarna skulle lösa deras problem de uppfattade inte att missbruket var 

orsaken till den situation som de hamnat i. Spelandet medför en förnekelse och en stark tro på 

att vinster skulle leda till att problemen försvann men vinsterna drev till mer spel. Det fanns 

en ständig kamp om att vinna tillbaka förlusterna och personerna kastades ständigt mellan 

hopp och förtvivlan.  

Det uppmärksammades att några av intervjupersonerna hade funnit andra former av strategier, 

som de trodde skulle leda till att vinsterna skulle uppenbara sig. Det fanns en tro och 

förhoppning om att överlista systemet och urskilja mönster som i sin tur skulle bidra till vinst. 

Som en intervjuperson H uttrycker sitt sätt att försöka vinna pengar, ”Man försökte ju se 

mönster och nu gör jag på det här viset man klickar på ett speciellt sätt på musen och alla 

såna där grejer.” Reflektion är att hoppet ständigt var närvarande och att sökandet efter 

strategier bidrog till en tro om att överlista systemet. Denna ständiga kamp resulterade i att 

flertalet personer utvecklade strategier för att vinna tillbaka förluster vilket medförde en jakt 

på speltid för personen. Men som i kontexten bidrog till att spelmissbruket eskalerade.  

 

Flera personer belyser under intervjuerna att de fann strategier för att försöka dölja sitt 

spelmissbruk. Manipulation blir en viktig strategi för att lura och bedra personer i 

omgivningen för att undkomma ifrågasättande, samt att komma över pengar att spela för. 

Intervjuperson G beskriver det på följande sätt: 
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”Jag känner mig duktig på de fast jag inte är duktig på de eftersom jag inte kan kontrollera 

mig. Och sen på slutet har de inte varit att spela för att få in pengar bara för kickar. Jag får 

en kick… en kick av att lura min tjej på 4000 och spela bort det på en timme.” 

Personen intalar sig själv att spelet bidrar till något positivt och spelet inger en form av 

stolthet. Strategin har som syfte att personen ska få en personlig vinst och härmed finns ingen 

förståelse för andras lidande. Ytterligare en strategi är att själv uppnå det som är av väsentlig 

karaktär och personen uppfattar inte att lögner och svek orsaker stor skada. Den stora vinsten 

är att få pengar att spela för utan att det sker på ett uppenbart sätt för omgivningen. Ett 

sökande av en adrenalinkick i spelet bidrar till att ytterligare legitimera att spelet skulle leda 

till något positivt.  

Flera av personerna har utvecklat strategier för att dölja och övertyga omgivningen om att de 

inte har problem med spel. Intervjuperson A beskriver sin strategi genom att försöka lura 

omgivningen på följande sätt: 

”Jag vet att dom på jobbet tippade på helgerna och då fick jag för mig att jag skulle vara med 

dom för dom liksom inte skulle komma på att jag höll på… för att gömma mig lite… är jag 

med här så…” 

Vi tolkar det som att det finns en viss medvetenhet om att omgivningen kan förstå att 

personen har ett problem avseende spelandet. När medvetenheten blir påtaglig skapas 

strategier för att dölja spelandet för omgivningen, allt för att inte konfronteras med frågor men 

även för att undgå att ta tag i problemen. Skapande av strategier bidrar till att lögnerna tilltar 

och att personen får allt svårare att erkänna för sig själv och omgivningen om sina problem. 

Strategier används i flera olika kontexter och spelet bidrar till att personerna bryter mot flera 

normer samt oskrivna och skrivna regler allt för att vidmakthålla sitt missbruk.  

Flera av intervjupersonerna har över tid kommit till insikt om att spelet har en negativ 

inverkan och de uppfattar konsekvenserna av deras handlande. De har även försökt att finna 

strategier att på egen väg ta sig ur spelandet. En tolkning är att personerna inte ville delge 

omgivningen sina problem och försöker på egen hand att komma tillrätta med problemen. 

Trots insikten om de problem som spelet medförde upplever vi att flera av intervjupersonerna 

försökte ta sitt förnuft till fånga men drivkraften till spelet var större och kraftigare. Försöken 

att be om hjälp kan vara ett sätt att döva sitt dåliga samvete, det kan ses som en insats utan att 

omgivningen är medveten om det. Den stora drivkraften att försöka ändra sitt beteende fanns 

inte och det visar på hur starkt ett spelmissbruk är. Medvetenheten fanns närvarande under 

perioder men handlingarna och känslorna tog överhand och intervjuperson F beskriver det så 

här: 

”De var väl pliktskyldigt för jag lånat pengar och hade dåligt samvete. Någonstans fattade 

jag väl att det inte funkade men jag var inte redo. Jag var inte redo att göra den 

känslomässiga insatsen.” 

Personen kommer till någon form av insikt om att göra rätt för sig. Omgivningen har på ett 

eller annat sätt blivit lidande för de handlingar som personen utfört och det dåliga samvetet 

blir påtaglig, personen försöker såldes ställa allt till rätta. Flera av intervjupersonerna har vid 

flera tillfällen försökt att sluta sitt spelande men spelet har en sådan dragningskraft att 

försöken har misslyckats upprepade gånger. Vi kan tolka det som att personerna vill visa för 

omgivningen när verkligheten kommer ifatt att de försökt att komma tillrätta med sina 

problem. Att sluta och konfronteras med tankar, känslor och framför allt omgivningens åsikter 

kan vara mycket påfrestande och kräver en stor insats. Det har kunnat urskiljas att flera av 
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intervjupersonerna har en stor drivkraft att komma tillrätta med sitt spelmissbruk när de inser 

hur stor skada det orsakat. Vi har uppmärksammat olika strategier med likande syfte att 

komma till rätta med sitt spelmissbruk. Intervjuperson C uttrycker det i följande citat: 

”De var då jag började se på mig själv att vad är det jag flyr ifrån istället för att trycka 

undan för de blir bara värre. De blir bara kaos och då valde jag att någonstans måste jag ta 

tag i… va är det här inne som liksom gömmer sig. Den där lilla rädda pojken.” 

Vi reflekterar över ett beteende som inte är hållbart och att personen kommer till insikt, och 

denne vill försöka komma tillrätta med sina problem. Tolkningen är att personen upplever sitt 

spelande som stort och övermäktigt och något som tagit överhand. Den ”rädda lilla pojken” 

står ensam och vet inte hur denne ska ta sig ur sitt problem och bli spelfri. Personen söker svar 

på vad som är orsaken och kommer till insikt om spelandet har bakomliggande orsaker.  

 

Vi vill poängtera att alla intervjupersonen kommit till någon form av insikt om sitt 

spelmissbruk. En del av personerna har kommit till insikt när omgivningen starkt påvisat att 

de är ett problem, medans andra själva har tagit tag i sina problem. Således finns en 

distinktion mellan intervjupersonerna att ha en strategi att komma tillrätta med 

spelmissbruket.  

 

5.8 Sammanfattning resultat  
 

Efter transkriberingen av materialet framträdde det sju teman som vi konkretiserat ovan som 

på ett eller annat sätt har gemensamma kopplingar och det kunde urskiljas flera tydliga 

mönster. Alla har på olika sätt beröringspunkter som är möjliga att urskilja efter vår analys av 

materialet. I analysen var det viktigt att belysa känslorna då intervjupersonernas upplevelser 

var det viktiga i denna kontext. Vi har med dessa teman givit en sammanfattning om hur en 

spelmissbrukarens livsvärld upplevs. Resultatet visar att alla intervjupersoner på ett eller 

annat sätt haft ett intresse för spel eller sport tidigt i livet. Denna aspekt är intressant men vi 

har valt att inte att analysera detta mer djupgående eller belysa det ytterligare. Vi anser inte att 

vår studie haft barndomen som fokusområde utan lämnar frågan öppen för framtida forskning. 

Vi anser dock att det är viktigt att lyfta fram då det i resultatet var tydligt framträdande.  

Genom intervjuerna och i resultatet har det kunnat urskiljas två tydliga anledningar till att det 

sker ett inträdde i spelmissbruk. Den ena orsaken var en önskan om att få en bättre ekonomisk 

situation vilket skulle innebära lycka och nya förutsättningar. Den andra var att personerna 

ville döva känslor och jobbiga händelser men även att spelet var ett sätt att fly från 

påfrestande tankar. Spelandet bidrog till ett tillfälle att stänga ute tankar men även att finna ett 

lugn. Det visar sig att över tid att känslorna för alla personerna blir de samma, där ångest och 

en känsla av skuld och skam blir påtaglig och jakten på pengar och speltid blir det centrala. Vi 

uppmärksammade att skam och skuld är något som alla intervjupersoner upplever och som 

bidrar till att de döljer sina problem och missbruk. Spelandet har medfört förändringar i 

beteendet som av omgivningen kan upplevas som avvikande och något som bryter mot 

normen 

Spelandet har medfört att personerna utformar olika strategier som blir viktiga aspekter i 

kontexten. Spelmissbruket innebär att personerna uppmärksammar att olika strategier är 

nödvändiga för att upprätthålla sitt spelande. Det medför att de döljer och ljuger för 

omgivningen allt för att inte konfronteras med frågor. Det mest centrala som vi fann var att 

alla intervjupersoner hade en strävan efter att vinna tillbaka försluter. En förhoppning fanns 
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att problemen då skulle försvinna och livet skulle återgå till det normala. Under intervjuerna 

vittnar alla på ett eller annat sätt om att de genomgått en personlighetsförändring där de 

försakat relationer, begått brott, fått nya beteendemönster med mera. Det har för flera av dem 

inneburit en ständig kamp mot påfrestande tankar och känslor och det har bidragit till att det 

förstärkt spelets betydelse. Spelet har varit en verklighetsflykt och intervjupersonerna har 

använt spelandet som en tillflykt för att döva känslor och fly från påfrestande tankar.  

I resultat kan det tydligt urskiljas att alla intervjupersonerna på ett eller annat sätt haft 

relationer som påverkats av deras förhållningsätt till spel. Insikten av detta faktum har 

infunnit sig när intervjupersonerna har fått en distans till sitt spelmissbruk då verkligheten 

kommit ifatt. Alla intervjupersonerna menar att familj, barn, vänner, arbetskamrater med flera 

i deras omgivning har påverkats direkt eller indirekt av deras förhållningsätt till spel. Flera av 

dem vittnar om att spelandet har medfört stora negativa konsekvenser där förhållanden slutat 

med skilsmässa och separation, brott som begåtts, barn som försummats och vänner som 

förlorats. Vilket i många fall har resulterat i en ensamhet och en stor sorg. Vi reflekterar över 

att spelmissbruket har en sådan stark inverkan och drivkraft att personerna blir egoister att de 

upprätthåller sitt eget intresse före omgivningens.  

Det är viktigt att belysa att alla intervjupersoner har ett spelmissbruk och någon form av 

utträdde från missbruket har inte skett där personerna blivit helt spelfria. Flera av dem anser 

att de aldrig kommer att bli fria från sitt spelmissbruk, deras förhållande till spel och spelandet 

är något som de alltid kommer få arbeta med och som är en del av personernas livsvärld. Vi 

reflekterar över att alla personerna har erkänt sitt spelmissbruk, berättat för omgivningen och 

sökt hjälp. Det kan således tolkas som ett steg mot att bli spelfri men spelmissbruket kommer 

på ett eller annat sätt alltid att vara närvarande och en del av deras liv.  

De sju teman som tagits fram som viktiga i vårt resultat kan på ett eller annat sätt förenas. Det 

har genomförts en tolkning och analys av åtta olika individers berättelser alla med olika 

bakgrund, berättelser och erfarenheter. Alla delar en missbrukshistoria som baseras på 

personernas känslor och upplevelser där vi kunnat urskilja flertalet likheter i deras berättelser. 

Vi har funnit flera gemensamma nämnare trots att alla personer har sin egen livshistoria som 

påverkat dem i olika utsträckning. Nedan citat från intervjuperson C anser vi sammanfatta det 

flera av intervjupersonerna på ett eller annat sätt försökt att belysa och framföra om hur de 

upplever sitt spelande och spelmissbruk: 

”Den är frätande! Den dödar relationer den gör en så desperat att man egentligen gör vad 

som helst för att få tag på pengar den äter upp en inifrån helt enkelt. Tillslut är det bara ett 

skal kvar av en de är svårt att förklara exakt känslan. Man är tom! Mycket ångest... 

självmordstankar…” 
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6 Diskussion 
 
I följande avsnitt kommer en diskussion ske utifrån det resultat som framkommit i vår analys 

ovan. Diskussionen kommer att förenas till vårt syfte och frågeställningar, tidigare forskning 

och den teoretiska referensramen. Vi kommer även reflektera självkritiskt, delge förslag till 

framtida forskning och avsluta med våra egna reflektioner. 

 

6.1 Resultat i förhållande till syfte och frågeställningar 
 
I avsnittet sker en återkoppling till våra frågeställningar och till syftet med vår studie. Vi anser 

att syftet har uppnåtts som var ett få en djupare förståelse för spelmissbruk. Djupintervjuer 

möjliggjorde att vi kunde studera hur personer som har ett spelmissbruk upplever sin livsvärld 

och sin situation. Intervjuerna gav oss möjlighet att fånga essensen och känslorna som en 

person upplever. För att uppfylla studiens ändamål har vårt syfte och frågeställningar varit 

närvarande under hela processen. För att uppnå vårt syfte preciserades tre frågeställningar 

enligt nedan: 

 

- Vilka aspekter påverkar att en person hamnar i ett spelmissbruk? 

Genom våra åtta intervjuer kan vi i resultat urskilja att det återfinns en tydlig distinktion och 

två orsaker till ett inträde i ett spelmissbruk. Den ena anledningen är att personerna spelar för 

att fly från känslor och tankar men även att komma ifrån vardagsproblem och påfrestande 

händelser tidigare i livet. Den andra orsaken är en önskan om en bättre ekonomisk situation 

men även att det fanns en förhoppning om att bli rik. I och med att personerna använder spelet 

både som en flykt och en önskan om något bättre blir spelandet över tid något som påverkar 

dem negativt på ett eller annat sätt. Oavsett om personen spelar för att döva känslor och tanker 

eller att de har en önskan om att bli rik, visar resultatet att flera av personerna känner skuld 

och skam och ångestkänslorna blir påtagliga.  

En reflektion är att flera av intervjupersonerna har ett intresse av spel tidigt i livet. Det finns 

dock inget som styrker att detta skulle kunna vara en bidragande orsak till att personen 

hamnar i ett spelmissbruk senare i livet. Vi fann resultatet som intressant och avser att belysa 

det då likande svar var genomgående hos flertalet av intervjupersonerna, det finns dock inte 

något som styrker detta. För att få svar på frågan om intresse av spel tidigt i livet har en 

inverkan måste andra studier genomföras. 

 

- Hur upprätthåller och upplever en person sitt spelmissbruk? 

Resultat visar att verklighetsflykt är en av orsakerna till att personerna fortsätter sitt spelande. 

De upptäcker att spelet blir en form av avkoppling och att spelandet blir en plats för tillflykt 

där personen kan fly från tankar och känslor. För samtliga personer blev spelet över tid en 

verklighetsflykt oavsett om det var att fly från känslor och tanker eller en önskan om att bli 

rik. Resultatet visar att alla personerna med spelmissbruk upplever en känsla av skuld och 

skam och att de döljer sitt spelande för omgivningen, de utvecklar även olika strategier för att 

dölja sitt spelmissbruk. Strategierna innebär att personerna finner sätt att förhålla sig till sig 

omgivningen och sitt spelande och undviker stigmatisering. Det finns en medvetenhet om att 

spelandet är osunt men drivkraften i spelandet är så pass stort att personerna skapar olika 

strategier för att dölja spelet. Det innebär att de upprätthåller en form av fasad mot 

omgivningen för att undgå att konfronteras med frågor. Vi har i resultatet funnit att strategier 

är viktiga för att vidmakthålla spelandet på olika sätt. Det kan avse strategier för att dölja och 
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bibehålla spelandet, att vinna tillbaka förluster och att personerna finner strategier för att få 

mer pengar att tillgå och tid till att fortsätta sitt spelande. Spelandet har medfört att personerna 

har blivit egoister och att de sätter sitt eget intresse i första rum vilket av omgivningen kan ses 

som en förändring av personligheten. De har försummat sin familj, vänner barn och att det 

påverkat deras arbete är inget som de reflekterat över. Spelandet har en sådan dragningskraft 

att personen väljer spelandet framför allt annat. Det kan innebära att personen drar sig undan 

från omgivningen och att de försvinner in i en egen värld.  

 

Vi finner även att personerna går emot normer och värderingar allt för att vidmakthålla sitt 

spelande. Personerna hamnar i en ond cirkel av lögner, svek, kriminella handlingar och det 

förstärker ytterligare känslan av skuld och skam. Personerna blir mer benägna att bibehålla 

sitt spelande allt för att döva sina tankar och känslor. De kan även finnas en rädsla i att möta 

sina egna känslor och tankar men även omgivningens fördömanden. När sanningen om deras 

agerande framkommer är risken stor att omgivningen ser personen som en normbrytare och 

att personen innehar en dubbelidentitet.  

- Vilka anledningar finns för att en person lämnar ett spelmissbruk? 

Alla personerna som deltagit i intervjuerna har kommit till insikt om sitt spelmissbruk vid 

olika skeden i livet, i resultatet kan vi dock inte urskilja något tydligt utträde. Resultatet visar 

inte att intervjupersonerna lämnat sitt spelmissbruk och de menar att de aldrig kommer att ske 

ett utträde då spelmissbruket ständigt kommer vara närvarande. Det pågår en ständig kamp 

om att hålla sig spelfri och arbetet sker tillsammans med omgivningen och stödföreningar, 

men det största arbetet sker hos den enskilde personen. Alla personer som deltog har erkänt 

sitt spelmissbruk för sig själva och omgivningen har medvetandegjorts om missbruket. 

Intervjupersonerna menar att ett utträde aldrig kommer att ske då spelmissbruket är en del av 

deras livsvärld och något som de ständigt kommer att få arbeta med. Det är således viktigt att 

belysa att de personerna fortfarande har ett spelmissbruk.  

I resultatet har vi inte kunnat finna svar på ovanstående fråga mer än att de faktorer som är 

viktiga för att hålla sig spelfri. Om det i kontexten ska komma nära något som kan anses vara 

ett utträde är det att personen har erkänt spelmissbruket för sig själv och finner stöd hos 

omgivningen och i stödföreningarna. Något som framkommit i resultatet är att 

stödföreningarna är viktiga och personerna finner ett stort stöd hos personer med likande 

problem och erfarenheter.  

 

6.2 Resultat i relation till tidigare forskning 
 

I avsnittet avseende den tidigare forskningen har det kunnat urskiljas några gemensamma 

mönster trots att artiklarna är av olika karaktär. Den tidigare forskningen förenas här 

tillsammans med det som framkommit i vårt resultat. Det som varit utmärkande i den tidigare 

forskningen presenteras i förhållande till vårt resultat.  

En gemensam nämnare är att känslor av skuld och skam infinner sig hos personer som deltagit 

i flertalet av artiklarna samt i vårt resultat. I flera av artiklarna är det möjligt att urskilja att 

personerna upplever skuld och skam i olika kontexter utifrån deras olika perspektiv och 

livsvärld. I relation till vårt resultat kan det tydligt förenas det till den tidigare forskningen 

trots att det finns olika orsaker till varför känslan uppstår. I resultatet är skam och skuld 

genomgående en känsla som är påtaglig och ständigt närvarande. Det medför känslor av 

ångest vilket dock inte något som vi kunnat urskilja i den tidigare forskningen. Skuld och 
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skam är känslor som alla personer med spelmissbruk i vår studie upplever som medför att de 

döljer sitt spelande. I den tidigare forskningen har det framkommit att personer döljer det som 

av omgivningen anses som avvikande och något som bryter från normen. Att dölja sitt 

missbruk är något som den tidigare forskning avseende spelproblem konstaterat vilket kan 

förenas till vårt resultat. Anledningen till att personer väljer att dölja en avvikelse kan vara att 

undgå omgivningens frågor som kan vara påfrestande och leda till negativa konsekvenser. I 

en av artiklarna finns en tydlig distinktion och det är kvinnorna som valt att inte skaffa barn 

som inte upplever någon känsla av skam och skuld. Det är således viktigt att belysa att en 

känsla av avvikelse inte är synonymt med känslor av skuld och skam och något som är viktigt 

att poängtera. I vårt resultat finns känslor av skuld och skam närvarande dock har inte 

intervjupersonerna i vår studie uttryckt det som att de upplever sig som avvikare. En 

sammanfattande reflektion är således att avvikelse inte automatiskt innebär att en person 

känner skuld och skam. Både avvikelse och känslor av skam och skuld kan således skapas och 

förstärkas av omgivningen. 

I artiklarna som studeras har vi funnit att flera av personerna utformat olika former av 

strategier. Det kan avse hur de ska förhålla sig till omgivningen, dölja det som av 

omgivningen anses vara en avvikelse, hur de ska berätta och förhålla sig till omgivningens 

reaktioner med mera. Resultatet visar att personer med spelmissbruk finner olika former av 

strategier allt från att dölja till att upprätthålla sitt spelmissbruk. Resultat kan förenas till den 

tidigare forskningen genom att strategier blir viktiga för ett upprätthållande. Ett 

upprätthållande av strategier kan bli av största vikt för att personen inte av omgivningen ska 

anses vara en avvikare och att denne är en personen bryter mot normer och regler. I vårt 

resultat är strategier ett viktigt verktyg för ett fortsatt spelande då personen döljer sitt spelande 

för omgivningen. I den tidigare forskningen är det en artikel som belyser detta tydligt och det 

avser de kvinnor som valt att inte skaffa barn. De har funnit sätt att hantera mötet med 

omgivningen och att de anpassar samtalet beroende på vem de möter. Långtidsarbetslösa 

finner strategier för att undvika stigmatisering då de skapar förhållningssätt för att möta och 

hantera omgivningens kommentarer om deras arbetslöshet. Strategierna är således av olika 

karaktär och dessa strategier utvecklas, skapas och får en central roll där syftet med dessa är 

att undvika omgivningens fördömanden och frågor men även att behöva ställas till svars. 

Detta är något som kan förenas med den tidigare forskningen och i vårt resultat. Att ständigt 

söka efter strategier kan bli påfrestande och det kan innebära att personen plötsligt eller över 

tid förändras allt för att vidmakthålla sin identitet. I vårt resultat uppmärksammades en 

förändring av identiteten och beteendet, det är dock inte något som kan urskiljas märkbart i 

den tidigare forskningen. Vi har uppmärksammat att en förändring sker av identiteten när 

personer upplever skuld och skam, döljer något, genomgår förändringar med mera vilket kan 

bidra till en förändring av beteende och av identiteten. Dock är det inte något som belyses på 

likande sätt i artiklarna och således inte något som kan härledas till vårt resultat. Viktigt att 

belysa är dock att alla artiklarna visar på att personerna anpassar sig efter omgivningen och att 

de upplever avvikelse, i denna kontext sker en förändring av identiteten. När en person måste 

anpassa sig på något sätt efter omgivningens normer och regler förändras personen mer eller 

mindre.  

En annan viktig aspekt är känslan av stigmatisering som är påtaglig i den tidigare forskningen. 

Stigmatisering är utmärkande i flera av artiklarna och något som belyses med exempelvis 

kvinnor som genomgått behandling efter att de fått bröstcancer och därmed upplever 

omgivningens stigmatisering. För psykiskt sjuka är stigmatiseringen påtaglig och de upplever 

diskriminering på grund av omgivningens syn och åsikter vilket medför svårigheter att 

hantera sin sjukdom. I vårt resultat uppmärksammas det att stigmatisering går att påvisa 

avseende spelmissbruk, en rädsla för vad omgivningen ska anse finns alltid närvarande och 
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kan bidra till att personen drar sig undan och döljer sina problem. Vårt resultat kan härmed 

förenas med den artikel som berör spelproblem och där stigmatisering belyses. Resultatet 

visar att personerna är medvetna om att omgivning stigmatiserar deras spelmissbruk och de 

påverkas negativt, vilket kan medföra en känsla av avvikelse. Drivkraften till spel är påtaglig 

vilket medför svårigheter för personerna att ta sig ur sitt spelmissbruk vilket ytterligare 

förstärker stigmatiseringen.  

Artikeln i den tidigare forskningen som belyser spelproblem kan i stor utsträckning förenas 

till vårt resultat. Det finns flera liknelser bland annat känslor av skam och skuld, att 

personerna döljer sitt spelande, stigmatisering men även att personerna söker hjälp för sitt 

spelande på egenhand. I vår studie observerades det att personerna hade ett intresse för spel 

tidigt i livet, detta är dock inte något kan urskiljas i den artikeln. Det är av intresse att belysa 

att flera liknelser var möjliga att fastställa vilket ytterligare kan förstärka vårt resultat.  

 

6.3 Resultat i relation till teorin 
 
Nedan relateras vårt resultat mot Beckers teori om avvikelse. Teorin har vi förhållit oss till 

genom hela studien och i resultat är det möjligt att urskilja ett tydligt mönster som kan förenas 

med avvikelse teorin. Vi kan även notera vissa skillnader mellan vårt resultat och teorin.    

Grunden i Beckers teori är att det är handlingen som är avgörande faktor för att en individ ska 

anses som en avvikare (Becker 2006:22). Det är möjligt att utläsa att spelmissbruk är en 

handling som personen utför, och av omgivningen kan denna handling anses vara en 

avvikelse samt att den bryter mot sociala normer. I och med spelmissbruket begår en personen 

handlingar som går emot både oskrivna och skrivna regler som av omgivningen kan anses 

som avvikande. Ett spelmissbruk kan innebära att personen ljuger, begår brott, blir egoistiskt, 

försummar sin familj och vänner vilket av omgivningen anses vara normbrytande. Närstående 

som återfinns i en spelmissbrukares omgivning kan anse att de blir lidande av en personens 

handlingar.  

Becker menar i sin teori att personer inträder i ett avvikande beteende genom stegvisa 

förändringar vilket kallas avvikarkarriär (Becker 2006:33-35). Det observerades i vårt resultat 

två orsaker till att det sker ett inträde till spelmissbruk det ena var en flykt från känslor och 

tankar och det andra var en önskan om att bli rik och få ett bättre ekonomiskt liv. Vidare 

noterades det att spelandet eskalerar och upptar mer tid och det kräver mer pengar att spela 

för, det bidrar till en ständig jakt på speltid och pengar. Spelandet för med sig att personen 

döljer och ljuger i större utsträckning för sin omgivning även att de drar sig undan, vilket kan 

ses som en stegvis förändring i beteendet. Spelandet medför att personerna utför handlingar 

som tidigare varit främmande och otänkbara som att begå brott, ljuga, bedra, välja bort familj 

och vänner med mera. Avvikelseteorin (Becker 2006:139) visar att personerna döljer sitt 

spelande då det finns en rädsla i att straffas av omgivningen och att konfronteras med frågor. I 

vårt resultat påvisar personerna att de döljer sitt spelmissbruk för omgivningen då känslorna 

av skuld och skam är påtaglig. Vilket skulle kunna innebära en rädsla i att straffas av 

omgivningen som i denna kontext kan anse att deras handlingar och agerande bryter mot 

normer och regler.  

Vidare visar teorin att det för en avvikare sker en förändring av identiteten och att personen 

får en ny status om spelmissbruket offentliggörs (Becker 2006:39). I vårt resultat finner vi att 

personerna upplever en förändring av identiteten och flera av dem uttrycker att de inte känner 

igen sig själva. Ordet status kan i en del kontexter förknippas med något positivt i detta fall 

finns däremot en rädsla i att förknippas med en status av mer negativ karaktär. Flera av 
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personerna i vår studie menar att spelandet medfört att de utfört handlingar som varit 

normbrytande de har begått kriminella handlingar, begått brott, ljugit, bedragit, dolt för sin 

omgivning med mera. Det kan i kontexten innebära att statusen belyser något helt annat och 

en ny form av status som personen inte vill förknippas med. Handlingar som spelmissbruket 

medför innebär att personerna bryter mot strukturer i samhället.  

Det finns en distinktion mellan vårt resultat och teorin där Becker (2006:44,45) belyser det 

faktum att en person som anses avvikande kan söka en gemenskap i en avvikargrupp och att 

en person således fortsätter sin avvikarkarriär. I resultat är det inte något som vi kan relatera 

till då intervjupersonerna utövar spelandet ensam och inte i grupp, i denna kontext döljer en 

spelmissbrukare sitt spelande för omgivningen. Spelandet är således inte någon gemensam 

handling som utförs tillsammans med andra i samma situation. En liknelse som skulle vara 

möjlig i vår kontext är att personer som har ett spelmissbruk och sökt hjälp och finner ett stort 

stöd i de stödföreningar som de valt att kontakta. Dock syftar Becker till att personer som 

avviker och söker sig till en avvikargrupp finner stöd i en fortsatt avvikelse via gemenskapen i 

gruppen och så är inte fallet i vårt resultat.  

I teorin belyser Becker (2006:17) att regler och normer skapas av samhället och omgivningen, 

och det är viktigt att uppmärksamma att det finns beteenden som inte är förbjudna. Ett 

spelmissbruk är således inte en förbjuden handling dock kan uppfattas som ett osunt beteende. 

Regler och normer är viktiga aspekter inte bara i samhället utan för den enskilde individen, 

enligt Becker är det utifrån betraktarens ögon vad som anses vara rätt och fel. I studien har vi 

reflekterat över att alla personerna har relationer som påverkats av deras spelmissbruk. Inom 

en familj, på en arbetsplats eller i en relation kan det finnas skrivna och oskrivna regler 

avseende regler och normer. Omgivningen kan påverkas av att en person med ett 

spelmissbruk blir egoistisk och tillfredsställer sina egna intressen som att spela för pengar som 

varit avsedda för annat.  

 

6.4 Självkritisk diskussion och framtida forskning 
 
Till en början infann sig svårigheter med att finna artiklar vilket bidrog till att sökandet tog 

mycket tid i anspråk trots en sökning av artiklar skett i tidigare studier. Vi upptäckte över tid 

att helheten inte noterades och att hela arbetet och perspektivet inte fanns i åtanke. Avvikelse 

och stigmatisering kan upplevas inom olika grupper i samhället och av olika personer och det 

fanns svårigheter till en början att uppfatta helheten. Beckers teori om avvikelse var viktig i 

denna kontext och som användes som ett förhållningssätt i sökandet efter artiklar. Den 

teoretiska referensram som är utgångspunkten är intressant och speglar ett samhällsfenomen. 

Det kan urskiljas att det skett förändringar i samhället och att begreppet kan inneha annan 

betydelse och innebörd idag. Vi har av berörd anledning valt att inte använda ordet avvikare i 

stor utsträckning i vårt resultat och i analysen, då en medvetenhet finns från vår sida att inte 

sätta en etikett på spelmissbrukare som avvikare. Beckers teori är intressant i flera aspekter 

och att den belyser ett fenomen som är viktigt och har samhällsrelevans. Vi anser dock att 

ordet avvikelse i en del fall kan inneha en negativ karaktär och de personer som avviker ska 

inte stigmatiseras ytterligare på grund av att omgivningen sätter en etikett.  

Att genomföra en studie om spelmissbruk har inneburit att vi fått ta del av olika berättelser 

med många tyngre inslag och uttalanden som till viss del varit svåra att förbereda oss inför. Vi 

var väl medvetna om att det under intervjutillfället kunde framkomma information som kunde 

upplevas som jobbiga och påfrestande. Vilket var något vi försökte förbereda oss inför i så 

stor utsträckning som möjligt genom att prata om hur en sådan situation ska hanteras. Arbetet 
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med studien har stundtals skett under tidspress av olika anledningar vilket upplevts som 

påfrestande. Vid genomförandet av intervjuerna har alla personerna ställt sig mycket positiva 

till vårt arbete och varit tacksamma att vi belyser spelmissbruk. Det har gett oss ny kraft och 

energi i vårt fortsatta arbete och bidragit till en större inblick i ett dolt problem som behöver 

tydliggöras i större utsträckning i samhället.  

En reflektion är att valet av intervjuplats kan vara av stor betydelse och något som är viktigt 

att beakta. Ett grupprum kan innebära att en person känner sig obekväm och trängd med två 

främmande personer som ställer frågor om något som är privat. I en offentlig miljö kan 

personen uppleva att andra hör och inte vågar delge allt. Vi har efter intervjuerna reflekterat 

över att personer självmant kan välja en offentlig miljö för att känna sig mer trygg. Det är 

viktigt att belysa och reflektera över att val av intervjuplats och något som vi kommer vara 

medvetna om i eventuella framtida studier men även i arbetslivet.  

Båda har läst igenom det transkriberade materialet flera gånger och tillsammans genomfört en 

analys. I denna kontext har det inte varit några meningsskiljaktigheter över resultatet, en 

enighet finns om det som framkommit i resultatet. Vi anser att vår analys är relevant dock är 

vårt resultat inte möjligt att generalisera då endast åtta personer har deltagit i studien. I urvalet 

har inte fokus funnits på en specifik grupp, ett visst kön, etnicitet, ålder eller likande. Den 

gemensamma faktorn som var primär var att alla som deltog i studien skulle inneha ett 

spelmissbruk avseende spel om pengar. Vi har i största möjliga mån försökt att återge hur 

genomförandet av studien utförts och delgett våra strategier för att ge en tydlig bild som 

möjligt.  

I resultat reflekterades det över att flera av intervjupersonerna hade ett intresse för spel i tidig 

ålder. Vi valde att belysa det trots att de inte till fullo besvarar vår frågeställning. Resultatet är 

inte möjligt att generalisera men det är viktigt att belysa att ett intresse för spel återfanns tidigt 

i livet och frågan är viktig för en framtida forskning. Något som vi reflekterade över i denna 

kontext är att fler barn idag växer upp i ett samhälle där den tekniska utvecklingen bidrar till 

stora framsteg. Surfplattor, datorspel, smarta telefoner och reklam för spel är en del av 

vardagen där vi idag inte vet hur det påverkar barn och ungdomar i framtiden. Det finns flera 

områden som är relevanta att studera avseende spelmissbruk och denna studie kan vara 

grunden för mer omfattande framtida forskning inom området. Flera av intervjupersonerna 

menar att vården för spelmissbrukare är bristfällig och att det saknas information i samhället 

om denna form av missbruk. Vård finns idag för alkohol- och drogmissbruk men det saknas 

vård för spelmissbruk och flera av personerna vittnar om att de inte blir betrodda. De upplever 

att de inte tas på allvar trots att studier visar att spelmissbruk ökar i samhället, och trots denna 

ökning finns inte relevant vård att tillgå. Av berörd anledning är det viktigt att belysa framtida 

forskning som studerar behovet som uppstår när en spelmissbrukare söker hjälp, vilket vård 

som är relevant, vilka preventiva insatser som är viktiga och vilket stöd de behöver för att bli 

spelfria. Det är även viktigt att lyfta ett anhörigperspektiv, hur de upplever situationen och hur 

de ska förhålla sig till en spelmissbrukare då många av dem blir medberoende. Det finns idag 

flera olika stödföreningar men de finns inte på alla orter i landet vilket försvårar för en 

spelmissbrukare att få hjälp. Vi anser att samhället måste ta ett större ansvar och belysa frågan 

ytterligare. Det finns flertalet frågor som är viktiga att belysa när det avser spelmissbruk och 

vi lämnar dessa frågor vidare till en framtida studie och forskning inom området. 
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6.5 Avslutande reflektioner 
 

Efter att vi studerat spelmissbruk under några månader har det bidragit till en ökad förståelse. 

Genom intervjuerna har ytterligare kunskap tillförts och belyser vidden av problemen som 

osunt spelande medför. Ett spelmissbruk orsakar stora konsekvenser inte bara för den som har 

ett spelmissbruk utan även familj, barn, släkt och vänner påverkas. Vi har fått ta del 

berättelser som varit starka och personerna har delgett oss gripande livsöden som innefattar 

relationer som gått i spillror, brott som begåtts, barn som missunnats, raserade ekonomier och 

därmed en framtid som påverkas för lång tid framöver. Vi har fått höra åtta olika berättelser 

som på olika sätt påminner om varandra och vi inser att spelmissbruk finns i det fördolda och 

mörkertalet måste vara enormt stort. Vi anser att samhället blundar för ett växande problem 

och att någon måste ta ansvar, spelmissbruk är en viktig fråga och vi måste våga prata om 

problemen. Samhället har en viktig roll i arbetet med prevention och den vård som erbjuds 

personer som hamnat i ett spelmissbruk men vi har upptäckt att dessa delar är bristfälliga. Det 

är viktigt att personer med spelmissbruk fångas upp tidigt för att sätta in vård och stöd i ett 

tidigt skedde innan det gått för långt. Vi tror att samhällskostnaden för ett spelmissbruk är 

enorma då personer blir sjukskrivna, arbetslösa, begår brott med mera. De får betala ett högt 

pris som tar tid att reparera eller som aldrig går att ersätta när omgivningen tar avstånd, 

relationer slutar med separation, familj och vänner missunnas och barn som oskyldigt 

drabbas. Varje spelmissbrukare har fångats av spelets klor och blir en bricka i spelet där det 

slutar med livet som insats. 
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Bilaga A 

Hej  

 

Är det någon som vill berätta sin historia och sina erfarenheter? 

 

Vi läser just nu den sista terminen på det treåriga Samhällsvetenskapliga programmet vid 

Mälardalens Högskola i Västerås. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats som handlar om 

spelmissbruk vad det avser spel om pengar, där vi vill få insikt i hur personer med 

spelmissbruk upplever sin livssituation.  

Vi vill få en ökad förståelse inom området och vår förhoppning är att vi kan komma i kontakt 

med personer som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Intervjuerna skulle ge 

oss en ökad insikt och förståelse vilket skulle vara otroligt värdefullt för vår uppsats. Vår 

förhoppning är att träffa personer som via en intervju vill delge oss sina erfarenheter och 

berätta om sina upplevelser.  

Syftet med intervjuerna skulle i vårt fall vara att få ta del av spelmissbrukarens livshistoria, 

erfarenheter och hur detta har påverkat deras livssituation.  

Vi vänder oss till er med förhoppning att ni kan hjälpa oss att komma i kontakt med personer 

som kan hjälpa oss i vårt fortsatta arbete om spelmissbruk. Vårt önskemål är att genomföra 

intervjuerna i slutet av april och vi önskar komma i kontakt med åtta personer. Vi kan i 

dagsläget inte säga exakt hur lång tid intervjuerna kommer att ta, men uppskattningsvis en 

timme. Vi vill av berörd anledning komma i kontakt med personer inom en snar framtid som 

vill ställa upp på en intervju för att sätta ord på sina erfarenheter och upplevelser. Personerna 

som kan tänka sig att ställa upp får gärna vara med och bestämma var och när intervjuerna 

skall ske.  

Vi vill tydliggöra att intervjuerna kommer ske anonymt och inga personuppgifter kommer att 

nämnas i vår uppsats och vårt slutgiltiga arbete. Det material som vi får ta del av kommer 

endast användas för vår uppsats. 

Så vår fråga till er är om ni på något sätt har möjlighet att hjälpa oss att komma i kontakt med 

personer med spelmissbruk och hur vi då kan komma vidare med en kontakt. Eller om ni har 

några tips och förslag om vart vi kan vända oss. Vi är tacksamma om ni hör av er inom en 

snar framtid om möjligheten finns att hjälpa oss i vårt fortsatta arbete med vår uppsats.  

Vid frågor och önskemål om mer information är ni välkomna att kontakta oss eller vår 

handledare som kan svara på era frågor. 

 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar 

Catarina Andersson can13007@student.mdh.se 

Elin Larsson   eln13006@student.mdh.se 

 

 

Handledare Hans Ekholm hans.ekholm@mdh.se 

  0736-791011 

 

 

 



 
 

Bilaga B 

 

Teman och stöd frågor  

 

Inträde 

• Berätta hur ditt missbruk började! 

• Vad spelade du på? 

• Vad är det som gjorde att du fortsatte? 

• När insåg du att du hade ett spelmissbruk? 

Upprätthållelse 

• Visste din omgivning om att du spelade?/ 

När fick dom reda på att du hade problem med spelandet? 

• Varför fortsatte du att spela? 

• Vad drev dig till spelandet? 

 

Utträde 

• När insåg du att du behövde hjälp? 

• Va de du själv eller någon i din omgivning som menade på 

att du behövde hjälp? 

• Vilket ansvar anser du att samhället har? 

 

 

 

 

Övergripande 

fråga: Berätta om 

ditt spelmissbruk! 

Att tänka på samt att 

återkomma till!  

Beskriv 

Förklara 

Vilka känslor? 


