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The aim of this study was to reach an understanding and examine the experiences 

people with gambling addiction had related to their help-seeking or the absence of it. 

More precisely we wanted to examine reasons for not seeking help but also explore 

what motivates people with gambling addiction to seek help. To capture these 

individual experiences we have used a podcast called “Bettingtorsken” as our empirical 

material. The podcast contains interviews with people that has experienced the negative 

consequences of gambling. The method of the study was a thematic content analysis, 

where codes and patterns in the material led us to develop relevant themes. Five themes 

were identified that seemed to play an important role to their help-seeking or the 

absence of it, those were: the importance of the environment, obstacles, motivating 

factors, mental health and secrets. The result showed that people with gambling 

addiction is motivated by the willingness to be honest. The results also suggest that the 

consequences must be really serious before they are motivated in seeking help. 

Furthermore the results indicate that mental health can be both an obstacle and a 

motivational factor regarding the willingness of help-seeking. Another important result 

suggests that most people with gambling addiction thinks that secrets are in their way of 

help-seeking and that honesty is needed in the help-seeking process. Finally, results also 

showed that the environment could have both a positive and negative impact on the 

help-seeking, although the latter was most prominent. One example of a negative aspect 

is that people with gambling addiction experiences that authorities and the social 

network are nonchalant about the addiction. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Spelmissbruk kan sägas vara såväl ett folkhälsoproblem som ett socialt problem. Det 

sistnämnda kan definieras som ett tillstånd vilket anses orätt, utbrett och möjligt att 

förändra (Jönson 2010, s. 7–8). Ett folkhälsoproblem utgörs av att minst en procent av 

befolkningen ska vara drabbad, men kännetecknas också av de allvarliga 

konsekvenserna av ett problem, samt möjligheten att förebygga. Spelmissbruk som 

fenomen uppfyller samtliga av dessa villkor, då cirka 135 000 personer eller två procent 

av den vuxna befolkningen i åldern 16–84 år har spelproblem, varav 31 000 uppskattas 

vara av allvarlig karaktär. Spelandet ger dessutom upphov till en rad olika konsekvenser 

som påverkar hälsan, det sociala livet och ekonomin (Prop. 16/17:85 s. 9).  

 

Forskning visar att det finns tydliga tendenser till samsjuklighet vid spelmissbruk. 58 % 

av dem som sökte vård för sitt missbruk under 2016 hade en psykiatrisk samsjuklighet, 

främst bestående av depressioner och andra ångestsjukdomar. På så vis är spelmissbruk 

komplext och kräver insatser från både kommun och landsting (Folkhälsomyndigheten 

2018). Sveriges kommuner har tidigare inte haft något lagstadgat ansvar för 

spelmissbruk, men har sedan 1 januari 2018 blivit ålagda att förebygga och erbjuda stöd 

och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar (Prop. 

16/17:85 s. 1). Metoder för att behandla spelberoendet har i dagsläget bristande evidens. 

Samtalsmetoden motiverande samtal (MI) har visat sig ha liten eller ingen effekt, 

samtidigt som behandlingsformen kognitiv beteendeterapi (KBT) tycks uppvisa något 

mer positiva resultat (Folkhälsomyndigheten 2018). Kommunerna står därför inför stora 

utmaningar när det gäller att möta den nya lagen. På grund av den nya lagändringen är 

spelmissbruk ett relevant ämne för det sociala arbetet. Socialtjänsten har idag ett ansvar 

att både med kunskap och genom adekvata hjälpinsatser erbjuda dessa individer den 

hjälp de behöver och har rätt till enligt lag.  

 

Det saknas en gemensam definition av begreppen inom spelberoendeområdet. 

“Spelmissbruk”, “spelberoende” och “spelproblem” har olika betydelser beroende på 

sammanhang. Begreppet spelproblem används inte sällan i forskningssammanhang, och 

kan sägas beteckna när individen har bristande kontroll över sitt spelande. Sammantaget 

kan gruppen med spelproblem sägas innefatta både dem som har mindre omfattande 
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problem, som de som har fått en diagnos fastställd. Begreppet spelmissbruk tar istället 

mer fasta på de negativa konsekvenserna av spelandet, och dess effekter på hälsan. 

Vidare kan spelmissbruk tänkas beteckna en lindrigare form av problem än vid ett 

beroende. Begreppet spelberoende kan därmed sägas känneteckna en allvarlig form av 

spelproblem, och likställs med exempelvis narkotika- och alkoholberoende, då det 

påverkar hjärnans belöningssystem på ett liknande sätt. Ett närliggande begrepp är 

“Hasardspelsyndrom” som fastställs via diagnosmanualen Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders 5th edition, som förkortas DSM-5. Hasardspelsyndrom kan 

sägas omfatta de människor som har allra störst problem av spelandet (Prop. 16/17:85 s. 

10-11). I denna text används missbruksdefinitionen, eftersom den som tidigare nämnts 

mer tar fasta på problemets sociala konsekvenser, och är inskrivet på det sättet i 

Socialtjänstlagen (2001:453). 

 

Både internationella och nationella studier har visat att det är en liten andel som söker 

hjälp för sitt spelmissbruk (Prop. 16/17:85 s. 17). Cordingley et al. har studerat hur det 

kommer sig att så få söker hjälp, genom att överblicka den tidigare forskningen inom 

området. Resultatet efter att ha analyserat 19 studier i ämnet visade att de två vanligaste 

orsakerna är att de tror sig kunna hantera problemet själva, samt den stigma och skam 

som finns relaterat till spelmissbruket (Cordingley et al. 2009).  

 

Även i en rapport från Folkhälsomyndigheten framkommer att benägenheten till 

hjälpsökande, samt villigheten till förändring är liten hos människor med spelmissbruk. 

Istället väljer många att försöka lösa problemen på egen hand. De med spelmissbruk har 

också svårt att se sambanden mellan spelandet och de negativa konsekvenserna 

relaterade till det, som en slags förnekelse. Rapporten visar att anhöriga och andra i 

personens närhet ofta upptäcker och inser hur allvarliga problemen är innan den som är i 

missbruket (Folkhälsomyndigheten 2003, ss. 9-15). Några längre och djupare 

diskussioner förs inte i denna rapport om vad den låga frekvensen av hjälpsökande beror 

på. I den svenska vetenskapliga litteraturen tycks det saknas mer omfattande studier och 

rapporter om upplevelser hos människor med spelmissbruk i relation till om de väljer att 

söka hjälp eller inte. 
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1.2 Problemformulering 

Eftersom både internationella och nationella studier har visat att få människor söker 

hjälp för sitt spelmissbruk anser vi att det är ett område värt att belysa vidare. Tidigare 

studier har främst undersökt vad som kan tänkas ligga i vägen för hjälpsökandet. Det 

verkar finnas en kunskapslucka angående vad som istället kan motivera och leda till ett 

hjälpsökande. Den större översiktsstudie som undersökt skäl till att inte söka hjälp är av 

kvantitativ art, och har inte vidare intresserat sig för upplevelser hos människor med 

spelmissbruk. I den svenska kontexten finns idag ett ansvar hos Socialtjänst att 

tillhandahålla hjälpinsatser för människor med spelmissbruk. Även om det finns hjälp 

att få verkar det som att majoriteten av människor med spelmissbruk trots allt inte söker 

hjälp. Den här studien vill därför fördjupa sig i upplevelser hos människor med 

spelmissbruk, både vad det gäller det som motiverar ett hjälpsökande men också det 

som hindrar dem från att söka hjälp. För att komma åt dessa upplevelser vill vi 

genomföra en kvalitativ analys av intervjumaterial från en podcast om ämnet 

spelmissbruk.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och förstå upplevelser hos människor med 

spelmissbruk. Mer specifikt är avsikten att fördjupa sig i både skäl till att inte söka 

hjälp, men också undersöka vad som har motiverat dessa individer till hjälpsökande. 

Syftet operationaliseras i följande frågeställningar. 

● Vilka tankar och föreställningar har människor med spelmissbruk om skäl att 

inte söka hjälp och om de faktorer som motiverat hjälpsökandet? 

● Vilken betydelse har omgivningen för människor med spelmissbruk och deras 

hjälpsökande eller avsaknaden av detta? 

 

1.4 Avgränsningar 

Som tidigare nämnts är spelmissbruk komplext och har konsekvenser för hälsan, det 

sociala livet och ekonomin. Det finns därför ett brett spektrum att belysa, och det finns 

också många områden som spelmissbruket berör, som exempelvis medicin och biologi. 

Mot bakgrund av detta, och på grund av tid- och utrymmesbrist har vissa avgränsningar 

gjorts. Vi har bland annat inte gått in närmare på de delar som berör medicinska och 

biologiska faktorer. Endast en översiktlig beskrivning av hjärnans belöningssystem och 

spelandets likheter med andra beroenden som alkohol- och droger har berörts. En annan 
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avgränsning är att denna studie enbart förhåller sig till spel om pengar och inte andra 

spelformer, såsom dataspel. För att tydliggöra fokuserar undersökningen mer på 

hjälpsökande och de sociala aspekterna, snarare än hur spelproblemen utvecklas och 

vidmakthålls. Sammantaget har avgränsningarna skett medvetet och i tillräcklig 

utsträckning för att studiens syfte och frågeställningar ska kunna besvaras.  

 

1.5 Podcast 

Podcast etablerades som fenomen på internet under 2004, efter en vidareutveckling av 

de tidigare audiobloggarna (Geoghegan & Klass 2005, s. 3-4). En podcast är en typ av 

media som finns tillgänglig på internet. De kan spelas upp på både datorer och portabla 

enheter, som exempelvis mobil, iPod, och iPad. Det skapade ljudmaterialet kan 

produceras av vem som helst som önskar få ut sitt budskap, och förutsättningar finns för 

att den ska nå en bred publik. Podcasts kan ha många olika syften, bland annat sådana 

med ett “lärande” innehåll. De kan bestå av exempelvis intervjuer eller föreläsningar, 

med ändamålet att sprida kunskap om ett visst område (Jham et. al 2008, s. 278-279). 

 

Podcasten “Bettingtorsken” som är föremål för denna studie har ett lärande syfte, 

nämligen att sprida kunskap och belysa ämnet spelmissbruk. Detta möjliggörs genom 

intervjuer med människor med erfarenheter av spelmissbruk, men också av 

professionella inom området. Intervjuerna och podcasten utformas och drivs av två 

personer som även de har erfarenheter av spelandets baksida. 

 

2 Tidigare forskning 

2.1 Introduktion 

Avsnittet tidigare forskning utgår från såväl internationella som svenska studier. De 

internationella är dock fler till antalet eftersom den svenska forskningen verkar vara 

något eftersatt i relation till vårt specifika ämnesområde. En del information har 

inhämtats från en rapport publicerad av Folkhälsomyndigheten redan 2003. På grund av 

rapportens omfattning och grundläggande beskrivningar av spelmissbruk som fenomen 

har den ändå används i redogörelsen nedan. För att styrka vad som framkommer i 

rapporten har även senare studier presenterats där liknande resultat redovisats. 

 

I sökandet efter artiklarna eftersträvades information om de sociala aspekterna, och 

främst sådant som berörde hjälpsökandet. Sökord som använts är bland annat: 
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“Gambling”, “Gambling Problems” och “Help-seeking behaviour”. Sökningarna har 

gjorts via Linnéuniversitetets sökfunktion och databaserna: Social services abstract och 

Google Scholar.  

 

Nedan presenteras ett urval av internationella och svenska studier, och som alla berör 

ämnet spelmissbruk. Inledningsvis beskrivs “Kännetecken och behandlingsutbud vid 

spelmissbruk”, som följer av “Skäl att inte söka hjälp”, och därefter “Upplevelser hos 

individen vid spelmissbruk”. Avsnittet tidigare forskning avslutas sedan med en 

sammanfattande diskussion. 

 

2.2 Kännetecken och behandlingsutbud vid spelmissbruk 

Så tidigt som 2003 publicerade Folkhälsomyndigheten en omfattande rapport där det 

diskuteras och beskrivs vad som utmärker de som har spelproblem. Det förs även en 

diskussion över hjälp och behandling, vilken behöver utvecklas utifrån de problem 

individerna har. Genom att jämföra människor med spelproblem med de som inte har 

några, försöker författarna av rapporten att analysera vad dessa skillnader består i. För 

att kunna erbjuda adekvat hjälp och behandling för människor med spelmissbruk menar 

författarna att kunskap om hur problemen utvecklas, och de drivkrafter som får 

individen att fortsätta trots motgångar, är viktiga att förstå (Folkhälsomyndigheten, 

2003). I en senare studie från 2018 av Forsström och Samuelsson, båda doktorer vid 

Stockholms universitet, diskuteras på ett liknande sätt utbudet, men också utmaningarna 

för att tillgodose adekvata hjälpinsatser till människor med spelmissbruk. Efter att ha 

genomfört intervjuer med verksamma inom Socialtjänst, presenteras ett resultat där det 

bland annat beskrivs hur professionella behöver bli bättre på att lyfta ämnet 

spelmissbruk när de möter psykisk ohälsa och missbruk i övrigt. Det framkommer även 

att en kunskapsutveckling är nödvändig hos kommunerna, och att fördelningen vad 

gäller hjälpinsatserna är ojämnt spridd över landet i nuläget (Forsström & Samuelsson 

2018).  

 

Spelmissbruk tenderar att ha samband med andra missbruk och psykisk ohälsa av olika 

slag. I Folkhälsomyndighetens rapport från 2003 framgår att det finns en koppling 

mellan spelmissbruk och uppväxtförhållanden. Det verkar även finnas ett samband 

mellan psykiskt mående, impulsivitet, alkoholvanor och spelmissbruk 

(Folkhälsomyndigheten 2003, ss. 15-21). Även i en senare studie i form av en 
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avhandling om spelmissbruk från 2016, uppvisas liknande samband. I avhandlingens 

resultat beskrivs hur de negativa konsekvenserna av spelandet kan förknippas med 

impulsivitet och psykisk nedstämdhet (Sundqvist 2016).  

 

Det finns vissa grupper i samhället som har större risk att hamna i spelmissbruk, 

exempelvis ungdomar, kvinnor och utrikesfödda. Vid spelmissbruk finns också en 

överrepresentation av människor med låg självkänsla, och i rapporten från 

Folkhälsomyndigheten diskuteras hur spelet kan användas för att fly verkligheten, som 

en slags dissociation från sina problem. Dessutom verkar brist på sociala nätverk vara 

en riskfaktor (Folkhälsomyndigheten 2003, ss. 15-21). Även Abbott, Romild och 

Volberg diskuterar i sin studie förekomsten av spelproblem relaterat till olika grupper i 

samhället. De kommer fram till att unga vuxna, män, låginkomsttagare och 

ensamstående har en universellt högre risk att utveckla spelproblem. De menar dock att 

dessa skillnader mellan grupper har minskat, och deras uppfattning är att de kommer 

fortsätta reduceras även i framtiden (Abbott, Romild & Volberg 2017, ss. 1-8). 

 

2.3 Skäl att inte söka hjälp  

Gainsbury, Hing och Suhonen (2013) har i en australiensk forskningsstudie undersökt 

hur det kommer sig att så få med spelmissbruk söker hjälp, trots att de har medelstora 

eller stora problem med sitt spelande. De menar att även om okunskap om hjälputbudet 

är en del av problemet, är de psykologiska barriärerna det mest framträdande hindret till 

att söka behandling. Studien visar att de vanligaste orsakerna till att människor med 

spelmissbruk inte söker hjälp är att de tror sig kunna lösa problemet på egen hand, samt 

den skam de känner både inför sig själva och sin omgivning. Den överdrivna tilltron till 

den egna förmågan skulle också enligt författarna vara kopplat till en förnekelse av 

problemets dignitet, och inte förrän konsekvenserna blir allvarliga väljer individen att 

söka hjälp. Ytterligare en vanligt förekommande anledning till det uteblivna 

hjälpsökandet är att inte känna någon tilltro till hjälpinsatserna, på grund av en rädsla av 

att inte bli förstådd och tagen på allvar (Gainsbury, Hing & Suhonen 2013, ss. 11-12). 

Vidare framkommer att det finns skillnader inom målgruppen när det gäller hur villiga 

de är att söka hjälp. Exempelvis visar sig inrikesfödda och frånskilda mer benägna till 

att ta steget och söka behandling för sina missbruk. Författarna av studien föreslår att 

behandlingsalternativ bör synliggöras tydligare, samt att möjligheten till att söka hjälp 

anonymt kan vara ett sätt att minska de skamrelaterade barriärerna (Gainsbury, Hing & 
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Suhonen 2013, ss. 13-14). 

 

Resultaten i föregående studie befästs i en översikt av den tidigare forskningen över 

området utförd av Cordingley et al. (2009). De har sammanställt och analyserat 19 

studier som berör just varför människor med spelberoende inte söker hjälp för sina 

problem. Precis som Gainsbury, Hing och Suhonen (2013) finner man också i denna 

översiktsstudie att de vanligaste barriärerna grundar sig i skam, eller tankar om att klara 

sig ur situationen på egen hand. Vidare lyfter de också fram hur okunskap om 

hjälputbudet kan vara ett hinder. Även denna studie bekräftar att det finns skillnader i 

villigheten att söka hjälp, beroende på exempelvis klass, kön och etnicitet. Cordingley et 

al. (2009, s. 417) diskuterar också stigma som en bidragande faktor till att individen 

väljer att inte söka behandling. 

 

2.4 Upplevelser hos individen vid spelmissbruk 

Enligt vad som framgår ovan visar ett flertal studier att stigma och skam är de största 

barriärerna till att människor med spelmissbruk inte söker hjälp. Hing et al. (2014) har 

också lagt märke till stigma och dess inverkan på hjälpsökandet hos människor med 

spelmissbruk, genom att överblicka tidigare studier inom området. Även om det finns 

mycket som tyder på att stigma är en av de största barriärerna till att så få söker hjälp, 

finns det trots allt väldigt lite forskning om stigmats påverkan på människor med 

spelproblem. Syftet med studien var vidare att belysa kunskapsluckorna som finns 

gällande stigma relaterat till spelmissbruk, och på så vis visa vägen för kommande 

forskning. 

 

Författarna finner att tidigare studier behandlar stigmat, men saknar den fördjupning 

som är nödvändigt för att förstå svårigheterna hos människor med spelmissbruk. En av 

slutsatserna är att mer studier om stigmats påverkan skulle kunna bidra med viktig 

kunskap om hjälpsökandet, behandlingen, tillfrisknandet och inte minst förbättra 

människors upplevelser och kunskaper om sina problem (Hing et al. 2014, ss. 73-74). 

 

2.5 Sammanfattande diskussion 

I den tidigare forskningen efterfrågas mer kunskap om de personliga upplevelserna 

beträffande de vanligaste barriärerna, vilka hindrar individen att söka hjälp. Avsnittet 

tidigare forskning konstaterar att de tre mest framträdande hindren för att söka hjälp 
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verkar vara: skam, stigma, samt tron att själv kunna klara sig ur situationen. Det finns 

därför många liknande tendenser i resultaten både från svenska och internationella 

forskningsstudier samt rapporter. Detta tyder på att upplevelserna hos människor med 

spelmissbruk inte skiljer sig avsevärt beroende på kulturell kontext.  

 

Betydelsen av hjälputbudet diskuteras inte närmare i den tidigare forskningen. Det tycks 

inte vara en av de mest betydande faktorerna till att individerna inte söker hjälp. 

Gainsbury, Hing och Suhonen (2013 ss. 11-12) är den enda studien av de som beskrivits 

i den tidigare forskningen, som uppmärksammar att människor i spelmissbruk tenderar 

att ha en låg tilltro till den hjälp som finns att tillgå, samt att de är rädda att inte bli 

förstådda. Detta kan tänkas vara kopplat till det stigma individen upplever, och som 

bl.a. Hing et. al (2014, ss. 73-74) samt Gainsbury, Hing och Suhonen (2013) diskuterar i 

sina forskningsresultat.  

 

Den tidigare forskningen har bidragit med en bakgrundskontext till ämnet genom att 

visa på kännetecken och behandlingsutbud vid spelmissbruk. Forskningen indikerar att 

de personliga upplevelserna angående hjälpsökandet är ett område viktigt att belysa 

närmare. Den svenska forskningen om detta tycks vara eftersatt i relation till 

internationell forskning. Genom att studera individernas subjektiva upplevelser om både 

skäl att inte söka hjälp men också skäl att söka hjälp, är avsikten med denna studie att 

bidra till att undersöka delar av den kunskapslucka som finns inom området. 

 

3 Teoretisk ansats 

I valet av teoretisk ansats till den här studien har teorier eftersökts som fokuserar på ett 

socialpsykologiskt perspektiv. Syftet med studien är att undersöka och förstå 

upplevelser hos människor med spelmissbruk när det gäller att söka hjälp eller inte för 

sitt spelmissbruk. Den tidigare forskningen har visat att skam och stigma varit 

betydande faktorer när det gäller hinder mot hjälpsökandet, vilket också funnits i åtanke 

vid val av perspektiv och teorier. De två teorierna som tillämpats är Beckers 

Stämplingsteori samt Goffmans Dramaturgiska perspektiv, vilka båda kan sägas tillhöra 

Symbolisk interaktionism.  
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3.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism introducerades av den amerikanska socialpsykologen Herbert 

Blumer, som en kritik mot det behavioristiska perspektivet. Han menar att de 

behavioristiska stimuli-responsbaserade förklaringarna till mänskliga beteenden inte är 

tillräckliga, utan att människan bör förstås utifrån att vi är tolkande och 

självreflekterande varelser i samspel med andra. I det sociala samspelet med andra har 

människor en förmåga att se sig själva ur den andres ögon, utifrån detta agerar vi på det 

sätt vi förväntas. Blumer benämner detta fenomen för rollövertagande (Lalander & 

Johansson 2013, ss. 25-26). 

 

Föreliggande studie har en kvalitativ ansats och syftar till att förstå upplevelser, 

föreställningar men också handlingar, eller icke-handlingar hos människor med 

spelmissbruk. Symbolisk interaktionism som perspektiv kan bidra med att förstå hur 

dessa människor agerar i samspel med andra, samt hur de finner mening i sitt 

handlande.  

 

3.2 Becker – Stämplingsteori 

Den amerikanske sociologen Howard Becker beskriver i sin Stämplingsteori hur 

grupper i samhället ställer upp sociala regler, vilka definierar de handlingar som anses 

korrekta eller felaktiga. De sociala reglerna kan vara av olika slag, som exempelvis 

formella eller informella. Den individ som senare bryter mot dessa uppställda regler blir 

stämplad och betraktad som en outsider eller avvikare av de andra i gruppen. En 

outsider kan därför definieras som en individ vilken begår ett brott mot en samförstådd 

regel. Det finns däremot även en annan sida, nämligen att den som ursprungligen 

betraktades som en outsider inte accepterar de regler som hen döms utifrån. En annan 

betydelse är således att de dömande kan betraktas som avvikande utifrån individens 

synvinkel (Becker 2006, ss. 17-18).  

 

Avvikarna använder olika metoder för att försöka hemlighålla utförda handlingar, vilka 

bryter mot de sociala reglerna (Becker 2006, s. 140). Själva avslöjandet av avvikelsen 

skulle leda till att hen blir stämplad och stigmatiserad, vilket som en följd drabbar både 

självbild och den sociala tillvaron. Avslöjandet genererar i sin tur en annan status i den 

sociala gruppen hos den avvikande, vilket tenderar att förändra andra människors syn på 

personen (Becker 2006, s. 39). I studien av människor med spelmissbruk är vi 
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intresserade av deras upplevelser när det gäller hjälpsökandet. För att närma sig 

hjälpsökandet krävs möjligen att individen avslöjar sin hemlighet och anta en vad som 

kan tänkas vara en avvikande identitet.  

 

Becker beskriver också olika avvikelseformer, varav falskt anklagad och hemligt 

avvikande är relevanta för den här studiens syfte. Falskt anklagad kännetecknas av att 

andra tror att den enskilde brutit mot en regel, fastän så inte är fallet. Det hemliga 

avvikandet är istället när ett brott mot de sociala reglerna begås utan att någon känner 

till det, vilket gör att stämplingen uteblir (Becker 2006, ss. 31-33). Det kan tänkas att 

det hemliga avvikandet särskilt har betydelse för de individer vår studie syftar till att 

undersöka. Så länge ingen känner till avvikelsen skyddar sig möjligen också individen 

från skam och stigma, vilka också verkar vara de största hindren för hjälpsökandet. 

 

En annan central del av Beckers Stämplingsteori är de så kallade avvikelsekarriärerna. 

Många av oss begår en och annan avvikande handling, men intressant i sammanhanget 

är varför och hur en individ under en lång tid upprätthåller eller utvecklar en 

avvikelsekarriär. En av de mekanismer som härrör från ett mer tillfälligt 

avvikandemönster till ett mer uthålligt är utvecklandet av avvikande intressen och 

motiv. Innan individen engagerar sig i en aktivitet på regelbunden basis sker en social 

inlärning, det vill säga att hen lär sig av andra mer erfarna avvikare. Aktiviteten i fråga 

sker ofta i isolerade och hemliga former, och det är först när andra uppmärksammar 

regelbrottet som stämplingen sker och utvecklingen mot en avvikaridentitet påbörjas 

(Becker 2006, ss. 39-40). 

 

Becker (2006) identifierar två olika sätt av erfarenheten att bli upptäckt eller offentligt 

betecknad som en avvikare. Dels kan individen själv agera som dömande, även om 

ingen annan har upptäckt avvikandet. Individen kan i dessa fall brännmärka sig själv för 

sitt beteende, eller på ett eller annat sätt straffa sig. Dels kan det vara så att individen 

verkligen vill avslöja sin avvikande handling, och agerar på ett sätt så att andra 

uppmärksammar detta. När det sker påverkas såväl det sociala deltagandet, som 

självbilden och individens status. Avslöjandet kan i sin tur ta olika vändningar, då andra 

dels kan acceptera och komma över avvikandet, och i andra fall växer det. Uteslutandet 

från någon gemenskap behöver dock inte vara absolut, då avvikarens karriär kan 

fortsätta i en organiserad grupp av avvikare. Medlemmarna här har sin avvikelse 
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gemensamt, och därigenom skapas en känsla av gemenskap. Därmed fortsätter 

avvikarkarriären, och det finns därför en ökad sannolikhet att individen fortsätter på sin 

väg (Becker 2006, ss. 39-40).  

 

Sammantaget lämpar sig Stämplingsteorin väl till vår studie eftersom den går att 

relatera till det sociala problemet spelmissbruk. Teorin kan möjligen hjälpa oss att förstå 

vilka upplevelser hos individen som är kopplade till deras uppfattningar om vad som är 

avvikande. Vidare kan teorin tänkas bidra med en förståelse för hur människor med 

spelmissbruk fortsätter sitt missbruk och inte upphör med hemlighetsmakeriet, trots 

möjligheten till professionell hjälp. I vilken mån spelmissbruket betraktas som något 

avvikande och vilka anpassningar individen utför genom självreflektioner och 

tolkningar får det empiriska materialet hjälpa till att avgöra.  

 

3.3 Goffman - Dramaturgiska perspektivet 

Erving Goffman som var professor i antropologi och sociologi beskriver i sitt 

“Dramaturgiska perspektiv” hur vi presenterar oss själva och agerar framför andra 

människor. Han jämför det med ett skådespeleri, där individer antar olika roller och 

fasader för att försöka påverka publikens uppfattningar och intryck (Goffman 2014). 

Eftersom en av våra frågeställningar berör omgivningens uppfattningar och vilken 

betydelse dessa har för hjälpsökandet eller avsaknaden av detta, kan det tänkas att 

föreliggande teori kan bidra till att bättre förstå denna interaktion. 

 

Goffman beskriver hur individens framträdande skapar möjligheter att påverka eller 

definiera situationen. Framträdande är den aktivitet som uppvisas i samband med 

närvaro av observatörer. Individen ger förslag på hur situationen ska definieras, det vill 

säga hur hen uppfattas av sin publik. Det räcker däremot inte endast med att individen 

försöker definiera situationen, utan observatörerna har också en del i att skapa en 

gemensam definition. Genom individens framställning ifrågasätts och utmanas 

publikens moral att agera på ett adekvat sätt gentemot den typ av individ som personen 

utger sig för att vara. Oavsett anledningen individen har med sin anpassning till 

situationen är hens syfte att få kontroll över de andras uppträdanden (Goffman 2014, ss. 

20-22, 28). 
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Ett annat centralt begrepp i Goffmans Dramaturgiska perspektiv är regioner, vilka 

definieras som platser vilka är mer eller mindre avgränsade av våra perceptions eller 

varseblivningsbarriärer. Frontstage eller den främre regionen är den plats där 

framträdandet utspelar sig. Här uppträder aktören framför sin publik. Till sin hjälp har 

hen olika rekvisita, exempelvis möbler eller kläder för att öka trovärdigheten i 

framställningen (Goffman 2014, ss. 97-98). Återkommande framträdanden som används 

av en individ för att definiera en situation kallar Goffman för fasad, och dessa sker i den 

främre regionen. Fasaden kan användas både medvetet och omedvetet av aktören. Det är 

sällan individer går in i eller skapar egna fasader, utan istället använder sig av redan 

etablerade (Goffman 2014, ss. 30-31). 

 

Backstage eller den bakre regionen definieras istället som den plats där individen kan 

vila från sitt uppträdande, och istället vara öppen. Här iakttas individen inte av någon 

publik, men det är i den bakre regionen som individen övar på sina framträdanden. I 

denna region finns möjlighet till insyn bakom kulisserna och de största hemligheterna 

bakom en fasad uppenbarar sig. Följaktligen är passagen mellan främre och bakre 

region hårt kontrollerad och inte tillgänglig för publiken (Goffman 2014, ss. 101-105). 

 

Roller definieras i det Dramaturgiska perspektivet som förberedda handlingsmönster 

vilka presenteras under ett framträdande. Vidare finns de sociala rollerna som kan 

inkludera flera olika roller, och i dessa ryms rättigheter och skyldigheter kopplade till 

den sociala statusen för individen. För att lyckas framställa eller spela sin roll på ett 

trovärdigt sätt inför publiken är det angeläget att aktören själv tror på äktheten i sitt 

framträdande. Den som visar upp vissa attribut och uppträdanden inför andra ser ofta 

detta som den sanna verkligheten, vilket också intygas av observatörerna. En kontrast 

till detta äkta agerande är det cyniska uppträdandet. Där manipulerar individen “scenen” 

genom att anpassa sitt agerande i tron om att observatörerna ska bli tillfredsställda och 

agera på ett visst sätt som gensvar (Goffman 2014, ss. 22-26) 

 

Goffman tar också upp hur individer använder sig av idealisering, vilket innebär att 

uppvisa sådana värden som uppskattas av det sociala sammanhanget och samhället i 

stort. För att lyckas med sin framställning av ideala normer vilka stämmer överens med 

samhällets förväntningar, behöver individen låta bli att uppvisa handlingar som står i 

konflikt med dessa. Idealiseringen kan också förstås utifrån samhällets 
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stratifieringssystem. Grupper och individer i samhället befinner sig på olika nivåer i 

samhällets stratifiering, där målet för de flesta är att klättra uppåt där makt och status 

finns. Framställningen av den ideala rollen kan därför influeras av 

stratifieringssystemet, genom att den sociala rollen som uppvisas också överensstämmer 

med de högre skikten i stratifieringen (Goffman 2014, ss. 39-43).  

 

Sammanfattningsvis ger Goffmans liknelse mellan skådespeleriet och det sociala 

samspelet en gedigen begreppsram att arbeta med i den teoretiska förståelsen. I 

redogörelsen ovan har de mest centrala begreppen introducerats och definierats. 

Eftersom förevarande teori har en bred uppsättning av begrepp och uttryck för olika 

företeelser och fenomen, har urvalet tillämpats med åtanke för vad som är relevant i 

relation till syfte och frågeställningar. En människa med spelmissbruk kan tänkas 

framträda på ett visst sätt i den främre regionen med hjälp av fasader, rekvisita och 

roller. Det finns förväntningar från andra och samhället i stort vilket människor försöker 

införliva genom en idealisering av rollen. Vad som är mer intressant i senare analys är 

vad som sker i den bakre regionen, där maskerna och fasaden släpps, och aktören går ur 

sin rollframställning. Teorin kan möjligen hjälpa oss att förstå hur människor med 

spelmissbruk resonerar om hur de vill uppfattas inför andra, samt på vilket sätt deras 

beteenden skiljer sig mellan de båda regionerna.  

4 Metod 

4.1 Kvalitativ metod  

Förevarande undersökning behandlar människor med spelmissbruk, deras upplevelser 

och erfarenheter, vilket gör en kvalitativ metod användbar. David och Sutton (2016) 

skriver att kvalitativ forskning särskilt intresserar sig för insamling av material i 

språklig form, som information om känslor, attityder och värderingar. Utmärkande för 

den kvantitativa datan är istället data som kan uttryckas i numerisk form som 

exempelvis procent eller tal. Vidare kännetecknas den kvalitativa forskningen ofta av en 

mer induktiv än deduktiv forskningsstrategi. Den förstnämnda innebär utforskning av 

ett område snarare än att pröva en hypotes, som den kvantitativa och deduktiva 

forskningsstrategin ägnar sig åt (David & Sutton 2016, ss. 83-86). Undersökningen kan 

därmed sägas tillhöra den kvalitativa forskningsgrenen. Det finns dock en mängd olika 

kvalitativa metoder, varav vi har använt oss av en tematisk innehållsanalys.  
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4.2 Tematisk innehållsanalys 

Dokumentforskning är idag ett vanligt inslag i forskningssammanhang eftersom olika 

dokuments data har blivit alltmer tillgänglig i samhället. Dokumentkällor kan bland 

annat vara muntliga berättelser eller livsberättelser (May 2001, s. 212). En 

innehållsanalys kan användas för att utföra kvalitativa analyser av dokument. Med 

denna metod eftersöks bakomliggande tema i dokumentets innehåll (Bryman 2018, ss. 

677-678). Podcastavsnitten som utgör studiens empiriska material innehåller berättelser 

från människor med erfarenheter av spelmissbruk, vilka framkommer via intervjuer. Vi 

betraktade därför podcastavsnitten som ett typ av transkriberade dokument, och som 

föremål för en innehållsanalys.  

 

Eftersom det empiriska materialet består av en större mängd data är det lämpligt att 

använda sig av en innehållsanalys för att finna mönster och bilda teman. Innehållsanalys 

används framför allt för att kvantifiera och således i kvantitiva forskningssammanhang. 

I en kvalitativ innehållsanalys, som också används i den här studien, syftar textanalysen 

inte till att räkna och mäta, utan snarare bli föremål för mer komplicerade tolkningar av 

den sociala verkligheten (jmf Bergström & Boreus 2012, s. 50-51). Det är upp till 

forskaren att avgöra vilken del av innehållet som har störst betydelse för studiens syfte, 

vilket möjliggör utvecklandet av olika teman, mönster eller strukturer (Ericson et al. 

1991, s. 55) Vidare menar Ericson et al. att forskaren vid kvalitativa innehållsanalyser 

"betonar texten som helhet och där innehållet utgör tolkningsgrund för att förstå 

kulturen" (Ibid, s. 50). 

 

Ett gemensamt tillvägagångssätt för både den kvalitativa och kvantitativa 

innehållsanalysen är att ha i åtanke hur ofta något förekommer i dokumentet. Utifrån 

detta identifieras sedan egenskaper i datan, vilket innebär att i själva analysen skapa 

meningsinnehåll i de teman eller kategorier som framträtt (May 2001, s. 229). Även 

Boreus (2012) menar att en innehållsanalys inkluderar att analysera förekomsten av 

exempelvis vissa uttryck eller argument i ett dokument. Det som vanligen eftersökts i 

dokumenten är det manifesta, som uttrycks explicit, men även det latenta och 

underliggande kan vara av intresse. En innehållsanalys kan även kombineras med andra 

typer av analyser (Boreus & Bergström 2012, ss. 50-52). Bryman (2018 s. 702) skriver 

att en slags tematisk analys som utgörs av sökandet efter tema, kan vara en del av 

exempelvis innehållsanalysen. Den här studien avser att använda sig av en tematisk 
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innehållsanalys, dels för att synliggöra det explicita i dokumenten, men också ta del av 

det underliggande i materialet för att kunna tolka och förstå på ett djupare plan.  

 

Ett tema kan beskrivas på olika sätt beroende på hur tillvägagångssättet ser ut. Det kan 

exempelvis innebära en slags kategori som framträtt genom analysen av dokumentets 

data. Det kan även vara kopplat till forskningens fokus eller teoretiska förståelse. För att 

finna teman kan forskaren söka efter likheter och skillnader i materialet. Genom att 

undersöka hur exempelvis intervjupersoner diskuterar ett visst ämne och hur det skiljer 

sig från andras framställningar. Även repetitioner i texten av ett fenomen eller uttryck 

kan användas i tematiseringen, det kan dock behöva kompletteras med andra aspekter i 

analysen (Bryman 2018, s. 702-705). Relaterat till vår studie har teman skapats 

framförallt utifrån det empiriska materialet där likheter och olikheter eftersökts. Till viss 

del har även teoretisk ansats och studiens syfte färgat processen med att skapa teman. 

Därför blir studiens analytiska process inte enbart induktiv utan har till viss del även 

deduktiva inslag. Bryman (2018, s. 478) benämner en tredje typ av forskningsansats för 

ett abduktivt tänkande. Han menar att det påminner om det induktiva men istället 

används en teoretisk förståelse av kontexten för att för att fånga de studerades 

perspektiv. En närmare beskrivning av tillvägagångssätt när det gäller bearbetning och 

analys av det empiriska materialet följer i nästkommande avsnitt. 

 

4.3 Analytiska utgångspunkter 

Eftersom vår metod varit en tematisk innehållsanalys beskrivs tillvägagångssättet nedan 

främst efter en tematisering av materialet. Den kvalitativa innehållsanalysen har legat 

till grund för tematiseringsprocessen vilken redogörs för nedan.  

 

Efter insamlingen av det empiriska materialet bör materialet läsas igenom (Bryman 

2018, s. 706).  I vårt fall har materialet varit i form av podcastavsnitt som innehåller 

intervjuer. Det har därför först genomlyssnats och sedan transkriberats i sin helhet, för 

att senare reduceras i de avseenden som inte varit relevanta för vårt ämne. Vi har 

därefter läst igenom transkriberingen ett flertal gånger för att få en god överblick över 

materialet. 

 

Bryman (2018, s. 706) menar att nästa steg i tematiseringen är att påbörja kodningen av 

materialet. Även Jönson (2010) beskriver kodning och menar att den används som 
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verktyg för att strukturera upp det insamlade materialet, samt för att synliggöra mönster 

och samband. Han menar att kodningsprocessen används för att sortera datan i vad som 

senare bildar olika teman. Dessa kan antingen bygga på studiens frågeställningar och 

syfte, eller vara sådant som särskilt intresserar forskaren (Jönson 2010, ss. 56-58). 

Föreliggande studie använder sig av båda dessa tillvägagångssätt av kodning. Innan 

analysen påbörjades var intresset vägledande, och det fanns vissa tankar om teman mot 

bakgrund av studiens utformning. Vid bearbetningen av materialet påbörjades 

kodningsprocessen och tankarna förändrades om tematiseringen, eftersom andra 

aspekter framkom och som var värda att belysa. Med det i åtanke bör det återigen 

nämnas att ansatsen inte varit rakt igenom induktiv utan snarare i vissa avseenden 

abduktiv eftersom frågeställningar, syfte och teori till viss del påverkat skapandet av 

teman och utformning av resultat.  

 

I nästa steg ska de koder som framträtt bilda olika teman. Detta blir möjligt genom att 

söka likheter och olikheter i materialet. De gemensamma aspektern som framkommit i 

kodningen kan möjliggöra skapandet av teman. I denna process blir det också aktuellt 

att namnge både koder och teman. Då är det viktigt att de teman som väljs ut också 

tydligt återspeglar kodningen (Bryman 2018, s. 76) Koderna som skapades i vår analys 

handlade om upplevelser och händelser som intervjupersonerna uttryckte. Vissa 

aspekter nämndes ofta och verkade ha stor betydelse för deras upplevelser av att söka 

hjälp eller inte. I en innehållsanalys är antal repetitioner en del av förklaringen till att ett 

visst tema bildas, vilket vi också haft i åtanke. Koderna strukturerades sedan upp under 

olika teman med passande namn efter deras karaktär. I vissa fall handlade det om 

likheter och i andra olikheter, även om samma tema berördes. För att tydliggöra de 

koder som skapat teman har de presenterats i resultatdelen med illustrativa citat.  

 

I redovisningen av resultatet integreras både teori och empiri, det vill säga att resultat 

och analys presenteras i anslutning till varandra. Tillvägagångssättet kan tänkas vara ett 

sätt att undvika upprepningar, och för att få texten mer konkret och enhetlig. Trots att 

delarna integreras finns dock en viss distans eller åtskillnad mellan de båda. Dahlborg-

Lyckhage (2017) menar att det empiriska materialet inte tydligt visar det underliggande 

eller latenta, utan det bidrar analysen senare med. Det krävs med andra ord någon form 

av tolkning, både vad gäller resultat och analys, men som kanske är mest framträdande i 

det sistnämnda (Dahlborg-Lyckhage 2017, ss. 177-179) Även Bergström och Boreus 
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(2012, s. 88-89) beskriver hur resultatet måste genomgå en tolkningsprocess, men 

menar också att den bör spegla forskningsproblemets karaktär. Resultatsektionen 

innehåller således både en presentation av det manifesta, det påtagliga som framkommit 

i dokumenten, men också det latenta. Det sistnämnda kräver dock en djupare tolkning 

med hjälp av teorier och tidigare forskning. 

 

4.4 Förförståelse 

Boréus (2012) menar att förförståelse är nödvändig i tolkningsprocesser. Han menar att 

våra egna erfarenheter, upplevelser och uppfattningar om världen speglar det sätt vi 

tolkar en text eller annat material. Vidare beskriver han hur vi som människor aldrig kan 

bortse från oss själva i en vetenskaplig tolkningsprocess (Bryman 2012, s. 32-33) 

Föreliggande studie använder framförallt en induktiv ansats med abduktiva inslag, 

vilket innebär att våra egna tolkningar av ämnet kan ha haft påverkan på hur resultatet 

framställts, exempelvis vilka teman som valts ut. Det är därför viktigt att reflektera och 

medvetandegöra vår egna förförståelse för ämnet spelmissbruk, för att försöka undvika 

att vår egen tolkningsprocess i för hög grad påverkar resultaten.  

 

Vi har vissa personliga erfarenheter av missbruk rent generellt. En av oss har jobbat på 

behandlingshem med människor i olika slags missbruk och beroenden. Vi har diskuterat 

hur våra egna erfarenheter kan spegla processen, och försökt undvika detta i den mån 

det är möjligt. Genom att medvetandegöra och reflektera över detta hoppas vi att 

åtminstone en del av problemet överbryggats, även om vi anser att förförståelsen kan ha 

haft betydelse för studiens utformning och resultat. Avslutningsvis är tanken att vår 

förförståelse under studiens gång kommer att förändras och att vi på så vis uppnår ny 

förståelse för aktuella ämnet. 

 

4.5 Metodologiska överväganden 

En annan metod som övervägts för att tillvarata brukarperspektivet, besvara syftet och 

frågeställningarna har varit kvalitativa intervjuer med brukare, eller mer specifikt med 

människor som har erfarenheter av spelmissbruk. Intervjuer med brukare innebär dock 

vissa forskningsetiska dilemman vilket innebär att Linnéuniversitetet som institution 

inte tillåter studenter att intervjua brukare. För att tillvarata brukarnas perspektiv fick vi 

istället söka oss till podcastavsnitt som dokument. Tanken var först att använda en 

narrativ analysmetod men efter att ha tagit del av materialet och påbörjat arbetet med 
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studien märkte vi att intervjuerna inte innehöll tillräckligt långa berättelser för att kunna 

återge narrativa skildringar.  

 

En nackdel med en tematisk innehållsanalys kan vara att förklaringar till varför teman 

framkommer kan anses vaga. Forskaren beskriver inte alltid hur de har tänkt och vilka 

aspekter som varit viktiga i processen att skapa teman. För att överbrygga detta är det 

därför viktigt att framhäva varför ett visst tema varit av betydelse genom att beskriva 

dess betydelse utförligt (Bryman 2018, s. 706). Vi har därför försökt vara tydliga och 

utförliga i beskrivningarna om hur teman valts ut. Dessutom har vi försökt påvisa vikten 

av temat genom att under varje tema ge uttryck för kodningen i form av illustrativa citat. 

 

Ytterligare en svårighet med innehållsanalys som metod är att den vanligtvis fokuserar 

på det manifesta och glömmer bort det underförstådda (Bergström & Boreus 2012, s. 

80-81). I föreliggande studie har en kvalitativ innehållsanalys använts och fokus har inte 

enbart legat på det manifesta utan också det bakomliggande, vilket framkommit genom 

analys av materialet. Det bör dock beaktas att i sökandet efter det underliggande blir 

våra egna tolkningar och personliga uppfattningar mer framträdande, vilket kan ses som 

ett tillförlitlighetsproblem. 

 

4.6 Urvalsmetod och urvalsförfarande 

På grund av forskningsproblemets karaktär ville vi i urvalsprocessen försöka komma åt 

individers upplevelser av att söka hjälp eller inte för sitt spelmissbruk, vilket blev 

möjligt med hjälp av ett så kallat strategiskt urval. Grønmo (2006) beskriver hur det 

strategiska urvalet är särskilt användbart vid kvalitativa studier. Denna typ av urval 

tillämpas när det finns vissa kriterier eller egenskaper som eftersträvas hos individerna. 

Vidare bör teoretiska och analytiska syften vara vägledande för att välja ut lämpliga 

enheter i den strategiska urvalsprocessen (Grønmo 2006, ss. 89-95). Urvalspersonerna 

har valts utifrån en population bestående av alla människor med spelmissbruk. Eftersom 

det inte är möjligt att i denna studie undersöka samtliga enheter i populationen, 

användes i urvalsprocessen det strategiska urvalet för att kunna försöka bidra till en 

helhetsförståelse för gruppen.  

 

Utifrån våra frågeställningar, syfte samt teoretiska utgångspunkt fanns egenskaper hos 

individerna vilka vägledde oss i det strategiska urvalet. För att kunna beskriva 
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upplevelser och föreställningar om att söka hjälp eller inte för sitt missbruk, var det 

relevant att finna personer som sökt behandling eller haft funderingar om detta. Därför 

valdes individer ut inom populationen vilka hade tagit sig ur sitt missbruk och därmed 

på ett eller annat sätt stått inför valet att söka hjälp. Ytterligare en begränsning var att 

individerna i urvalet skulle haft ett allvarligt missbruk, vilket också kan tänkas vara 

fallet för de personer som gått så långt som att till slut söka hjälp och behandling.  

 

För att finna det empiriska materialet och således individerna, har vi sökt efter material 

som är publicerat för allmänheten. Genom sökorden “spelberoende podcast” på Google 

hittade vi en podcast som behandlar ämnet för vår studie, och den innefattar intervjuer 

med människor som har erfarenheter av spelmissbruk. Intervjuerna kännetecknas av 

vissa återkommande frågor, men är i huvudsak förhållandevis öppna i sin utformning. 

Podcasten heter “Bettingtorsken” och innefattar i skrivande stund 41 avsnitt, som alla 

belyser spelmissbruk. 11 av dessa avsnitt gästas av före detta spelmissbrukare som 

berättar om sina erfarenheter, medan andra avsnitt utgörs av mindre relevanta ämnen för 

vår studie. Vår strategiska urvalsprocess resulterade i att samtliga av dessa elva avsnitt 

inom urvalsramen valdes ut eftersom de ansågs kunna bidra till att besvara 

undersökningens syfte och frågeställningar, samt möjliggöra en teoretisk generalisering 

av studiens kontext. De personer som deltagit i podcasten och som varit urvalspersoner i 

det empiriska materialet benämns i följande text som ”intervjupersoner” eller 

”deltagare”. 

 

4.7 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2018) beskriver hur en kvalitativ studies tillförlitlighet kan delas in i fyra olika 

kriterier. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. Syftet med en 

god tillförlitlighet är att studien ska kunna ge en adekvat beskrivning av den sociala 

verkligheten (Bryman 2018, s. 467). Nedan definieras de olika kriterierna vilket 

efterföljs av en koppling till hur den här studien svarar mot de krav som ställs.  

 

En studies trovärdighet bedöms utifrån hur väl forskaren har utfört sin studie enligt 

uppsatta regler, men också avseende huruvida de personer som varit objekt för studien 

fått en rapport om studiens resultat. Det sistnämnda är viktigt för att personen ska kunna 

bekräfta att det som framkommit också stämmer överens med hur hen själv uppfattar 

verkligheten. Ett mått på detta tillförlitlighetskriterium handlar i slutändan om hur 
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trovärdig forskarens skildring av den sociala verkligheten är i andras ögon (Bryman 

2018, s. 467). För att överbrygga problem med studiens trovärdighet kommer studien 

publiceras i studentportalen DiVA, vilket innebär att allmänheten får tillgång till den. 

Huruvida vår studie stämmer överens med hur intervjupersonerna vill framställa sig 

själva kan möjligen uppnås genom tydliga citat i resultatsektionen. Samtidigt är vi 

medvetna om att det finns en risk för att kränka de personer som deltagit i podcasten, då 

vi i detta avseende har tolkningsföreträde. 

 

Nästa kriterium handlar om studiens överförbarhet. För att skapa en hög tillförlitlighet i 

denna aspekt gäller det att studien innehåller fylliga och täta beskrivningar av det som 

studerats. Frågor kan ställas huruvida resultatet kan tillämpas i en annan kontext eller 

vid en senare tidpunkt (Bryman 2018, s. 467). I detta avseende har det genomgående 

eftersträvats att ge informationsrika beskrivningar av intervjupersonernas utsagor, samt 

skildra deras verklighet genom tydliga citat i resultatsektionen. Huruvida resultatet 

skulle kunna bli densamma vid en senare tidpunkt ökar därmed, men samtidigt ger 

metoden stort utrymme för våra egna tolkningar, vilket tas i beaktande i utformningen 

vid redovisningen av empirin.  

 

Ett tredje kriterium är studiens pålitlighet. Begreppet motsvarar den kvantitativa 

forskningens reliabilitet. Här betonas vikten av att på ett noggrant sätt redogöra för sin 

forskningsprocess. Fördelen med denna transparens är att andra sedan kan granska 

studien vilket ökar pålitligheten (Bryman 2018, s. 467). För att uppfylla detta krav har 

vi i metodsektionen försökt redovisa tillvägagångssätt steg för steg, allt ifrån våra egna 

inledande tankar till hur teman och koder utformades. Sammantaget kan delarna i 

metodavsnittet förhoppningsvis visa på studiens pålitlighet. 

 

Slutligen bedöms tillförligheten utifrån studiens objektivitet. Detta berör hur stor 

möjligheten är att styrka och konfirmera resultatet. För forskaren handlar det om att 

försöka undvika att personliga värderingar eller studiens teoretiska ramverk i för hög 

grad speglar resultatet (Bryman 2018, s. 468). Gällande studiens objektivitet har vi i 

högsta mån försökt undvika personliga värderingar, eller att den teoretiska ansatsen ska 

påverkat resultatet. För att åstadkomma detta har vi eftersträvat att tydligt redogöra för 

vad som är våra egna tankar, och vad som är intervjupersonernas tankar. Vi har även 

diskuterat vår förförståelse för ämnet och hur denna kan ha påverkat våra tolkningar och 
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studiens resultat. 

 

4.8 Arbetsfördelning 

Det har genomgående eftersträvats en enhetlig och sammanhängande text, vilket har 

uppnåtts genom kontinuerliga diskussioner, kompletteringar och redigeringar. 

Inledningsvis sökte vi tillsammans efter artiklar och studier till avsnittet “Tidigare 

forskning”. Därefter delade vi upp artiklarna så vi fick lika många var, och 

sammanförde sedan våra tankar. Kapitlen “Teoretisk ansats” och “Metod” har delvis 

fördelats, men även här har vi båda varit delaktiga och bidragit med kommentarer, 

vilket är genomgående för studien i sin helhet. Bearbetningen av det empiriska 

materialet, det vill säga inlyssnandet, fördelades på så vis att var och en ansvarade för 

fem, respektive sex podcastavsnitt var. Även i detta avseende sammanförde vi våra 

tankar och kommentarer, vilket gjorde att vissa tendenser blev tydliga, och som senare 

bildade teman. Gällande Resultat- och Analys har alla delar diskuterats och 

gemensamma reflektioner har föranlett det som står i texten.  Resterande delar har 

utarbetats tillsammans, och vi båda står för studiens innehåll.  

 

4.9 Forskningsetiska överväganden 

Utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är det så kallade 

individskyddskravet, som innebär att individer inte får utsättas för fysisk eller psykisk 

skada, kränkning eller förödmjukelse (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). I relation till vår 

undersökningsmetod har skydd mot skada tagits i särskilt beaktande. Metoden har 

lämnat utrymme för våra egna tolkningar och intressen, och det kan därmed finnas en 

risk att kränka de personerna som deltagit i podcasten. Därutöver har de ingen möjlighet 

att bemöta eller försvara sig mot de tolkningar vi gör. Larsson, Lilja och Sjöblom (2008, 

s. 40) menar att det därför kan vara av vikt att undersökningen tydligt redovisar vad som 

är aktörernas utsagor, respektive de tolkningar vi som undersökare gör. 

 

Individskyddskravet kan vidare delas in i fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet och 

samtyckeskravet innebär att forskaren ska informera berörda undersökningspersoner om 

studiens syfte, att samtliga deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan, 

redogöra för vilka villkor som gäller för deltagandet, samt inhämta samtycke 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-9). Såväl Vetenskapsrådet (ibid) som David och Sutton 
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(2016, s. 53) konstaterar dock att samtycke inte bör efterfrågas av dem som forskarna 

inte direkt engagerar, eller om den oavsiktliga inkluderingen sker i ett offentligt rum 

eller massmedia. I relation till våra metodologiska överväganden, där vi av etiska skäl 

valt att använda en podcast som empiriskt material, har således inte samtycke 

efterfrågats. Materialet i podcasten är offentligt material, det vill säga tillgängligt för 

allmänheten.  

 

Det kan däremot vara legitimt att inte göra det möjligt att identifiera de personer som 

deltagit i podcasten. Denna anonymitet är en del av det som också kallas för 

konfidentialitetskravet, vilket också är ett forskningskrav vi har tagit hänsyn till. Även 

om inga personuppgifter publiceras eller att de enskilda inte nämns vid namn, finns det 

alltid en risk för identifikation om informationen är tillräckligt detaljerad, vilket tas i 

beaktande i utformningen av resultatsektionen (jmf Vetenskapsrådet 2002, ss. 12-13).    

 

5 Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras resultat och analys av det insamlade empiriska materialet. 

Resultatsektionen är omfattande och tematiserad, vilket har motiverat ett avslutade 

avsnitt där resultatet sammanfattas. 

 

Studiens resultat är framtaget med hjälp av tematisk innehållsanalys, där dokumentens 

innehåll kodats och senare bildat teman. Även om avsnittet utgörs av integrerad teori 

och empiri, kommer dock resultatet under varje tema att presenteras inledningsvis. 

Denna del utgörs framförallt av en presentation av det kodade materialet, i form av citat 

och redogörelser för intervjupersoners upplevelser. Därefter följer en diskussion utifrån 

ett socialpsykologiskt perspektiv, vilket utgår från Goffmans Dramaturgiska perspektiv 

och Beckers Stämplingsteori. Analysen kommer även utgå från den tidigare forskning 

som redogjorts för i denna studie.  

 

Resultat- och analysdelen inleds med “Omgivningens betydelse”, vilket var det första 

temat som valdes ut. Det fanns ett mönster i materialet att särskilt belysa detta ämne. 

Samtidigt är det en grundläggande utgångspunkt både utifrån frågeställningar, syfte och 

teorier. Vidare visade vår kodning att svårigheter och hinder på vägen mot ett 

hjälpsökande förekom frekvent i dokumenten. Det fanns dock även ett mönster som 

istället berörde vad som motiverat dem till att ta steget att söka hjälp. Av dessa 
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anledningar bildades senare två olika teman: “Hinder mot hjälpsökandet” och 

“Motiverande faktorer till hjälpsökandet”. Det framgick även att många av gästerna i 

podcasten beskrev samsjuklighet vad gäller psykisk ohälsa vid spelmissbruk. Samtidigt 

kan detta tänkas ha en koppling till hjälpsökandet och därför vara av relevans till 

studiens syfte. Nästföljande tema utgörs därför av “Psykisk ohälsa och dess påverkan”. 

Gemensamt för samtliga av intervjupersonerna var också de olika sätten att hantera 

hemlighållandet av spelandet. Det förekom ett framträdande mönster i kodningen av att 

det talades om hemligheter i relation till spelmissbruket. Ett femte och sista tema 

benämns därför som “Hemligheter”. 

 

5.1 Omgivningens betydelse 

Efter inlyssning, transkribering och kodning av det empiriska materialet blev det tydligt 

att omgivningen har och har haft en stor betydelse för människor med erfarenheter av 

spelmissbruk. En av frågeställningarna utgjordes ursprungligen av vilken betydelse 

omgivningens uppfattningar har för att den enskilde väljer att inte söka hjälp. Efter 

bearbetningen av materialet stod det dock klart att omgivningens uppfattningar inte bara 

har betydelse för varför människor med spelmissbruk väljer att inte söka hjälp, utan 

också hur de har betydelse för själva hjälpsökandet. Båda dessa ytterligheter kommer 

därför presenteras i följande text.  

 

En stark tendens, det vill säga något som framkommer i huvuddelen av avsnitten och 

framträdande i kodningen, är att omgivningen antingen kan hjälpa eller stjälpa 

hjälpsökandet. För att tydliggöra kan omgivningen såväl ha en positiv, men också en 

negativ inverkan på hjälpsökandet. Ett exempel på det sistnämnda kan utgöras av 

följande citat: 

När pengarna var slut och bortspelade i slutet av månaden lånade jag av 

mina föräldrar, vänner och syskon. Jag blev hjälpt jättemånga gånger, men 

det är inte alltid man ska gå in och hjälpa. Man behöver istället hjälp med att 

se över ekonomin. När det gäller spelmissbrukare ska man aldrig ge några 

pengar. Du kan säkert lita på dem i andra sammanhang, men aldrig 

pengamässigt. 

 

Redogörelsen ovan, som intervjupersonen inte är ensam om att beskriva, kan sägas vara 

ett uttryck för när anhöriga lånar ut pengar i ett försök att rädda situationen, men det 

beskrivs också som ett hinder mot hjälpsökandet. Många av deltagarna i podcasten 

anser att tillgång på pengar är en av orsakerna till att spelandet fortgår, och att det i 
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många fall krävs drastiska åtgärder för att vakna till, och för att inse hur stort problemet 

egentligen är. En intervjuperson berättar: “Omgivningen kan säga mycket om när det 

har gått för långt, något som är svårt att inse själv. Tyvärr är det väl så, när du får den 

här käftsmällen, du får en viss konsekvens som gör att du vaknar till. Och det är ofta så 

att omgivningen behöver reagera.” En annan intervjuperson beskriver också vikten av 

omgivningen reaktion och drastiska åtgärder: 

Det som hjälpt mig, i alla fall de första åren, det var att min mamma hade 

insyn i ekonomin. Att jag inte hade tillgång på pengar. För någonstans är det 

ju vår drog, pengarna. Om en heroinist sitter själv och som precis försökt 

sluta, och en spruta ligger bredvid honom och han är själv i ett rum. Då är 

det ju väldigt osannolikt att han skulle låta den vara. Och det är samma sak 

för mig, om jag hade försökt sluta och hade tillgång till pengar, och ingen 

skulle få reda på om jag använde dem, då är det ju väldigt lätt förstås.  

Intervjupersonerna är dock splittrade när det gäller deras tankar om omgivningens 

kännedom avseende spelproblemen. I vissa fall har anhöriga inte lagt märke till hur 

allvarlig problematiken är, och i andra ser omgivningen problemen innan personen i 

missbruket kan se det själv. Mot bakgrund av detta diskuteras i avsnitten hur anhöriga 

och vänner egentligen bör agera när de får vetskap om spelandet. Ett flertal 

intervjupersoner är eniga om att det är positivt att anhöriga vidtar drastiska åtgärder, 

något som är svårt att se i stunden, men som i efterhand blev tydligt. Det kan handla om 

olika slags interventioner, som att anhöriga tar över ekonomin, tar bort möjligheten till 

internet eller polisanmäler stölder. På detta sätt kan omgivningens handlingar eller 

uppfattningar ha en positiv inverkan på hjälpsökandet.  

 

En annan negativ effekt av omgivningens handlingar eller uppfattningar, och som 

många ger uttryck för i avsnitten, är en nonchalans om och för spelmissbruket. 

Intervjupersonerna tolkar det som att omgivningen uppfattar problemen med spelandet 

som att endast vara av “dålig karaktär”, och en av dem uttrycker:  

 

Det var så svårt att hävda de problem jag hade med spelandet, jag blev 

ständigt bemött av omgivningens fördömande blickar och ord. Det behövs 

mer information om beroendesjukdomen, för jag tror det lever kvar det där, 

att det är av dålig karaktär. Det måste bort alltså, vi ska inte skuldbelägga 

människor. Läste någonstans att 80 % av dem som är spelberoende försöker 

göra allvarliga självmordsförsök, och det i sig är väl ett tecken på att 

samhället ser ner på en?  

Citatet kan sägas ge uttryck för när spelmissbruket inte tas på allvar, trots att de har 

försökt komma till rätta med problemen och berätta för sin omgivning. Gemensamt för 
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många av deltagarna i podcasten är inte endast att de fått möta omgivningens 

nonchalans gentemot spelmissbruket, utan också att det påverkar hur människor med 

spelmissbruk betraktar sig själva och sina problem. Ett exempel på detta framkommer i 

följande citat:   

Jag var 16 när jag började spela mer regelbundet okontrollerat. Innan dess 

hade jag ju spelat på Danmarksbåten eller Bingolotto eller så, under kontroll, 

även om det då var väldigt intensivt när man väl stod där. När jag var 16 så 

började det gå utför. Jag vann och tyckte jag var bra på det, och fortsatte i 

den vevan. Jag skämtade mycket om det i början, “jag är en speltorsk och 

det är därför jag spelar så mycket”. Sen fattade jag ju att jag inte kommer ur 

det här.   

Spelberoendeföreningar verkar däremot ha tagit spelproblematiken på allvar, och de 

beskrivs ha en positiv effekt för människor med spelmissbruk. Många intervjupersoner 

berättar om betydelsen av att få möta och prata med andra i liknande situationer, och 

vikten av att delta i dessa möten regelbundet. En begränsning som framkommer är dock 

att föreningarna endast är anknutna till stora städer, som Stockholm, Göteborg och 

Malmö, och att andra med spelproblem boende i mindre städer inte har tillgång till 

samma hjälputbud. Många uttrycker en önskan eller en längtan av att berätta, och att 

människor med liknande erfarenheter bättre kan förstå. En intervjuperson berättar: 

“Vänner som inte var med i spelkretsen reagerade mer kraftfullt när jag berättade om 

spelmissbruket, än dem jag spelade med”. Citatet illustrerar hur personen anser att det är 

lättare att berätta om problematiken för andra i liknande situationer, än att möta 

omgivningens mer fördömande reaktion.  

 

Ett annat exempel på när omgivningen visat sig ha betydelse för det hjälpsökandet 

framgår i följande citat: “Casinot jag spelade på såg hur dåligt jag mådde, och stängde 

av mig från allt fortsatt spelande. De hänvisade mig dessutom till en spelförening”. Här 

är det med andra ord casinot som uppmärksammar spelandet, och som hänvisar den 

enskilde till att komma till rätta med problemen. Många av de andra deltagarna i 

podcasten har däremot andra erfarenheter av casinon. Då ges beskrivningar av en 

lockande marknadsföring, ihärdiga försäljare och “fina insättningsbonusar”. Detta 

diskuteras mer i nästkommande tema “Hinder mot hjälpsökandet”, men det kan ändå 

utgöra ett exempel på när omgivningen kan ha en negativ inverkan på hjälpsökandet. 

Nedan följer en diskussion om omgivningens betydelse relaterat till teorier och tidigare 

forskning. 
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Analys 

Resultatet ovan visar att omgivningen har betydelse för huruvida människor med 

spelmissbruk söker hjälp eller inte. Trots detta verkar omgivningens påverkan inte 

lämnas något större utrymme i studierna som presenteras i avsnittet tidigare forskning. 

Folkhälsomyndigheten (2003) konstaterar dock att brist på sociala nätverk kan vara en 

riskfaktor, vilket ovanstående resultat dels också kan tala för. Det framkommer 

tendenser i det empiriska materialet som visar att omgivningen både kan hjälpa, men 

också stjälpa det hjälpsökandet. Det finns således både fördelar och nackdelar med det 

sociala nätverket. Resultaten i rapporten från Folkhälsomyndigheten (2003) visar också 

att anhöriga och andra i personens närhet ofta upptäcker hur allvarliga problemen är 

innan personen i missbruket gör det. Det empiriska materialet visar däremot att det finns 

olika uppfattningar gällande omgivningens vetskap om spelproblematiken. Resultaten 

från Folkhälsomyndighetens rapport visar också att människor med spelmissbruk 

tenderar att försöka lösa problemen på egen hand, vilket också är en hinder mot 

hjälpsökandet. Detta faktum kanske dock inte är så förvånande i relation till det 

empiriska materialet, då omgivningen som tidigare nämnts, också kan ha en negativ 

påverkan på hjälpsökande.  

 

Gällande upplevelserna hos människor med spelmissbruk, vilka redogörs för i avsnittet 

tidigare forskning, beskrivs skam och stigma som de största hindren för att inte söka 

hjälp. Förevarande studies tema om omgivningens uppfattningar och påverkan, visar 

liknande tendenser. Intervjupersonerna beskriver omgivningens nonchalans gentemot 

missbruket som ett hinder mot hjälpsökandet, vilket de upplevt när de berättat och 

försökt komma till rätta med problemen. Det kan förstås utifrån Beckers 

“Stämplingsteori”, där den som bryter mot sociala regler blir betraktad som en outsider 

eller avvikare av de andra i gruppen. Nonchalansen kan därför tänkas vara resultatet av 

en stämpling, och den enskilde blir här betraktad som en avvikare, vilket sannolikt kan 

tänkas ge upphov till såväl skam som stigmatisering. Omgivningens nonchalans 

påverkar dock inte bara hjälpsökandet, utan också hur den enskilde kommer att betrakta 

sig själv och sina problem. Det vill säga, när omgivningen förminskar problemen, 

tenderar också personen i missbruket att göra det. Det kan förklaras med det som 

Blumer kallar för rollövertagande, nämligen att vi ser oss själva utifrån andras ögon, 

och agerar därefter. På detta sätt påverkas hjälpsökandet, och spelandet kan därför antas 

fortgå. Utifrån Goffmans Dramaturgiska perspektiv kan det tänkas att individen inte har 
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kontroll över andras uppträdanden, och inte heller har förutsättningarna eller 

möjligheterna att definiera situationen. Det är snarare publiken, eller omgivningen som 

skapar en gemensam definition och individen får foga sig därefter.  

 

Det empiriska materialet visar dock att det är lättare att berätta om problemen för andra 

i liknande situationer, som exempelvis i spelkretsen och på möten i spelföreningar, än 

att möta omgivningens mer fördömande reaktion. Det kan dels förklaras utifrån Beckers 

Stämplingsteori, där den enskilde vid avslöjandet inte blir stämplad och betecknad som 

avvikare på samma sätt, vilket annars hade varit fallet. Det kan även tänkas att dessa 

beskrivningar kommer från intervjupersoner som har haft problem med spelandet under 

en lång tid, och där spelkretsen är ett etablerat umgänge. Enligt Beckers teori blir så ofta 

fallet vid en utdragen avvikelsekarriär, där den enskilde mer känner sig tillhöra en 

organiserad grupp avvikare och där en självbild har befästs. 

 

Gällande att omgivningen kan ha en så utpräglad negativ inverkan på hjälpsökandet och 

spelandet kan delvis förklaras med hjälp av Stämplingsteorin. När själva “regelbrottet” 

avslöjas, i detta fall spelandet, sker en stämpling och utvecklingen mot en 

avvikaridentitet påbörjas. Omgivningens uppfattningar och handlingar i form av 

stämpling kan därför ha en negativ effekt, vilket också kan förklara varför så många 

intervjupersoner hemlighåller sitt spelande. Det framkommer även en annan ytterlighet, 

nämligen att omgivningen också kan ha en positiv inverkan på det hjälpsökande 

beteendet. Även om en stämpling troligtvis har skett vid avslöjandet, har omgivningen i 

dessa fall accepterat och kommit över avvikandet. När så har skett beskrivs 

omgivningen ha stor betydelse för hjälpsökandet, i positiv mening.  

 

5.2 Hinder mot hjälpsökandet 

Ovan presenteras omgivningens positiva och negativa inverkan på hjälpsökandet och 

spelmissbruket. I förevarande avsnitt behandlas dock endast de negativa aspekterna, det 

vill säga hinder mot hjälpsökandet. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av 

omgivningens negativa påverkan, men också ett flertal andra aspekter. 

 

Ett hinder mot hjälpsökandet, och som är gemensamt för samtliga deltagare i podcasten, 

är tystnaden. En intervjuperson berättar hur: “Missbrukets bästa vän är tystnaden”. 

Därutöver har många av deltagarna upplevt en okunskap om spelmissbruk, men i detta 
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fall hos hos myndigheter eller vårdinrättningar. Återigen beskrivs en nonchalans, då det 

upplevs som ett icke-accepterat beroendetillstånd. Tystnaden blev då än mer påtaglig, 

eftersom “inte ens” de professionella kunde förstå problemet. En intervjuperson har 

erfarenhet av nonchalansen från en psykiatrimottagning, hen berättar:  

Rent generellt så är det väl så för alla familjer, för anhöriga och spelare själva, att man 

vänder sig dit där man kan få hjälp. Jag vände mig till en psykiatrimottagning, vilket inte 

är fel. Sen är frågan hur läkare hanterar situationen, vad för behandling som kan erbjudas. 

Psykiatrin har brister på alla mottagningar i Sverige. När jag berättade att jag hade 

spelproblem fick jag till svar från flera sjuksköterskor och läkare att: “Jaha, har du testat 

att sluta spela?” De har väl generellt bristande kunskaper om spelandet, och vad det gör 

med en. Jag fick utskrivet psykofarmaka och fick åka därifrån. Det blev ett konstant 

pendlande fram tills idag.   

 

Tystnaden och det faktum att många av deltagarna i podcasten fick hålla sina problem 

för sig själva, gjorde att spelmissbruket eskalerade. Utanförskapet beskrivs av flera 

personer som en orsak till fortsatt spelande, eller som ett hinder mot hjälpsökande. 

Spelandet uppges istället vara en väg in i en gemenskap och delaktighet, där nya 

kontakter och ett nytt umgänge etableras.          

Jag började spela som 18-åring, efter att ha sett att kompisar kunde vinna 

mycket pengar. Kunde mycket om idrott, och trodde jag var bra på det. 

Mycket utanförskap, ungdomliga fester, status, man ska vara där det händer. 

Alla reagerar olika på hur man mår, men jag tyckte det var jobbigt att hela 

tiden behöva fråga om jag fick vara med. Spelandet var en möjlighet för 

mig, eftersom man vann någonting på det. Spelar för att få en kompis lite, så 

är det.                                                                                                      

Ett annat hinder mot hjälpsökande, och som är relaterat till utanförskap och tystnad, är 

de egna känslorna. För att tydliggöra beskriver många av deltagarna spelandet som ett 

sätt att kompensera för andra problem eller känslor som är problematiska. Ett uttalat 

hinder är därmed en flykt från känslor, då spelandet beskrivs som en ren flykt, och att 

man därigenom också fortsätter fly. Många beskriver också ett tomrum som behöver 

fyllas, vilket spelandet kan göra. En intervjuperson uttrycker det såhär:    

I grund och botten är det en flykt. En flykt från känslor som vi inte kan 

hantera. Min egna teori är att vi är lite för självständiga, vi ska klara allt 

själva. Och då hamnar vi i en sån här situation. När reklamen kommer, och 

man sitter i ett taskigt läge, är låg och deprimerad, så tänker man att någon 

ska vinna. Det är så lätt att återvända. För mig vart det tomt i huvudet när 

jag spelade, jag hamnade i trans. Efter att ha levt med övergrepp och på 

grund av stress, och ingen självkänsla. Det blev en ren flykt och sen 

fortsatte jag fly. Jag såg ingen utväg.        
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Lättillgängligheten till spel, och då främst till internetcasinon, beskrivs som ett annat 

hinder. Spelbolagens marknadsföring upplevs problematisk i sammanhanget, då de ofta 

föreslår lockande erbjudanden. Finns det då dessutom tillgång på pengar, är deltagarna i 

podcasten eniga om att det är lätt att falla tillbaka in i gamla vanor, eller att fortsätta sitt 

spelande. Ett annat hinder mot hjälpsökande beskrivs som att “få ordning på 

ekonomin”. De menar att skulder måste lösas och den enda utvägen är att spela för att 

vinna pengarna. Flera av deltagarna uppfattade sina problem till en början som 

ekonomiska, och upplevde att spelandet var en lösning.  

Speldjävulen lyckades lura mig till att tro att jag inte var beroende, att jag 

inte var spelmissbrukare, utan att jag endast spelade för att få ordning på 

ekonomin. Jag har lyckats gå tillbaka till den där fällan, och lurat mig själv 

till att tro att det endast var ekonomiska problem. Trodde på riktigt att det 

inte hade att göra med att jag ville ha det där, ett begär.                                                    

En annan intervjuperson beskriver att hen hade en önskan att få “leva lyxliv som alla 

andra”, där fina bilar, saker och hus utgjorde en dröm. Intervjupersonen kan dock i 

efterhand se att det som ursprungligen var en anledning till att börja eller fortsätta sitt 

spelande, aldrig riktigt tog slut.  

 

Gemensamt för flera av intervjupersonerna är också att vägen in i spelandet och 

problemen föranletts av en slags normalisering. Många av dem har exempelvis haft 

föräldrar, släktingar eller vänner som spelat, och att de därigenom lärt sig och förvärvat 

sina kunskaper om spel. En intervjuperson beskriver hur hen spelade med sin mormor, 

vilket senare utvecklade såväl intresse som kunskaper:           

   Jag började spela när jag var väldigt ung tillsammans med mormor, vi 

lämnade in stryktips, tyckte det var väldigt kul. Men oj, det var väldigt 

oskyldigt man lämnade in rader onsdag, torsdag för spel lördag. Men det kan 

ändå ha påverkat att man började spela när man var barn, just den här 

kicken, man längtade till tipsextra för att få se resultaten.                                         

Analys 

Ovan identifieras ett flertal hinder till det hjälpsökande beteendet, eller orsaker till 

fortsatt spelande. Det empiriska materialet visar inledningsvis att tystnaden är ett hinder 

mot hjälpsökandet, vilket förvärras av nonchalansen hos omgivningen. I likhet med 

Forsström och Samuelsson (2018) kan det konstateras även i denna studie, att 

Socialtjänst, myndighetskontakter och andra professionella behöver förbättra sina 

kunskaper om spelmissbruk, och bli bättre på upptäcka och fråga om problemen. Även 
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Gainsbury, Hing och Suhonen (2013) finner att en anledning till det uteblivna 

hjälpsökandet är att inte känna någon tilltro till hjälpinsatserna, som grundar sig i en 

rädsla av att inte bli förstådd och tagen på allvar. Nonchalansen som ovanstående 

empiriska material talar för, visar således liknande resultat. Forsström och Samuelsson 

(2018) beskriver även hur hjälputbudet för spelmissbruk är ojämnt fördelat i landet, 

vilket förevarande studies resultat också påvisar.  

 

Det kan dock tänkas att det inte endast är omgivningen och hjälputbudet som bidrar till 

tystnaden. Tystnaden, eller att bevara sin hemlighet, kan vara en strategi för att undvika 

att bli stämplad och betraktad som avvikare, något som Becker kallar för det hemliga 

avvikandet. Det kan vidare tänkas att när den enskilde väl ger sina problem till känna 

och möts av en nonchalans, finns en risk att individen istället brännmärker och straffar 

sig själv. Detta brännmärkande och straffande kan således ta sig uttryck i en tystnad, 

som i sin tur gör att missbruket eskalerar. 

 

Två andra hinder mot hjälpsökandet som identifieras, vilka hör ihop med tystnaden, är 

flykt från känslor och utanförskap. Det förstnämnda konstateras även i rapporten från 

Folkhälsomyndigheten (2003), där spelandet beskrivs vara ett sätt att 

fly verkligheten, som en slags dissociation från sina problem. Utanförskapet kan tänkas 

föranledas av ett flertal olika och varierande faktorer, varav psykisk ohälsa verkar vara 

en av dem. Såväl flykten från känslor som utanförskapet kan än en gång förklaras med 

strategin att brännmärka och straffa sig själv. Det kan även tänkas att människor med 

spelmissbruk tenderar att hålla sig till den bakre regionen, där hen kan vila från sina 

uppträdanden, vilket således också skulle kunna förklara utanförskapet. Vidare skulle 

utanförskapet vara ett resultat av att individen i missbruket inte accepterar de regler som 

hen bedöms utifrån, och kommer därför att betrakta de dömande som avvikare. En följd 

skulle därför kunna vara att individen inte vill kännas vid dessa avvikare, och att ett 

utanförskap då blir följden. En annan förklaring inom Beckers Stämplingsteori är att 

utanförskapet är resultatet av ett avslöjande, där omgivningen inte accepterat avvikelsen 

och inte vill kännas vid avvikaren. Det empiriska materialet visar dock att spelandet blir 

en väg in i en annan typ av gemenskap, och kan skapa en känsla av delaktighet, vilket 

befäster Beckers tankar. Han menade att utanförskapet inte behöver vara absolut, utan 

att individen istället ansluter sig till en organiserad grupp avvikare, i detta fall till andra 

spelare, vilket också överensstämmer med resultatet.  
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Ett annat hinder som framkommit handlar om hur det fortsatta missbruket motiveras 

med att “få ordning på ekonomin”. En önskan och strävan om att få ordning på 

ekonomin kan förklaras med hjälp av Goffmans Dramaturgiska perspektiv. Genom att 

få ordning på ekonomin, och därmed kunna äga och konsumera eftersträvansvärda 

saker, kan individen påverka andras intryck. Det är därmed rekvisitan som individerna 

vill förbättra och utveckla, och visa upp en slags idealisk bild för andra. Goffman 

beskrev också samhällets stratifieringssystem, där tillgång på mer pengar och en stabil 

ekonomi kan tänkas utgöra ett högre skikt. 

 

Många av intervjupersonerna hade också genomgått någon form av normalisering, där 

de hade lärt sig av mer erfarna spelare. Becker kallar detta för en social inlärning, vilket 

sker innan aktiviteten utövas på en mer regelbunden basis. Det kan också tänkas att 

marknadsföringen och lättillgängligheten till spel kan leda till någon slags 

normalisering, vilket skulle leda till ökad förnekelse och bli ett hinder mot 

hjälpsökandet. Konsekvensen av normaliseringen i samhället av spel om pengar skulle 

kunna förklaras med hjälp av rollövertagande. När individen införlivar andras tankar 

och kan komma att betrakta sig själv och sina problem på samma sätt.  

 

5.3 Motiverande faktorer till hjälpsökandet 

Som tidigare nämnts framkom inte bara hinder mot hjälpsökandet vid bearbetningen av 

det empiriska materialet, utan också motiverande faktorer. I kodningsprocessen kunde 

ett tydligt mönster urskiljas där anledningar till att söka hjälp diskuterades i materialet. 

Nedan presenteras det som varit mest framträdande i kodningen. 

 

Gemensamt för samtliga avsnitt, och en av de mest framträdande tendenserna i det 

kodade materialet, är ärlighet som den största motivationen till hjälpsökande. En 

intervjuperson berättar: 

Det som har hjälpt mig mest att hålla mig ifrån det är ärligheten. Att bubblan 

spruckit, och att jag berättat för dem närmsta runt omkring. Missbrukets 

bästa vän är tystnaden, att då få upp det här till ytan, att prata med dem runt 

omkring, det har varit ett enormt skyddsnät. 

Många beskriver att det däremot tar tid att komma dit, att våga berätta och öppna upp 

sig för sin omgivning. En deltagare föreslår dock att man kan berätta för någon som det 

är “lite mindre jobbigt att berätta för”, och att det utgör ett steg i rätt riktning. En annan 
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intervjuperson föredrar istället spelberoendeföreningar eller Gamblers Anonymous som 

en början, hen berättar: 

Jag har bestämt mig för att jag inte vill vara spelberoende. Jag vill inte ha ett 

liv när jag inte har mat för dagen. Då måste man hålla sig till det, och vara 

ärlig, prata med andra och distrahera sig. Gamblers Anonymous, vänner som 

jag kan prata med. Istället för att vända sig inåt ska man vända sig utåt. 

 

Genomgående i kodningsprocessen var ett mönster av att intervjupersonerna uttryckt 

hur det krävs en egen vilja för att lyckas sluta med spelandet.. För nå denna villighet 

beskriver många att “Man måste nå botten för att komma upp igen”. Hur och när 

“botten” har nåtts skiljer sig dock, men det verkar ändå krävas någon typ av vändpunkt. 

Exemplet nedan illustrerar hur konsekvenserna behöver bli tillräckligt stora för att 

motivation till hjälpsökande ska uppstå: 

Jag förstod det, vad ska jag säga, då jag verkligen förstod det på riktigt, jag 

måste nog säga att det är efter sista kraschlandningen, för jag har aldrig varit 

spelfri såhär länge. Då förstod jag verkligen att jag har ett problem på riktigt, 

och att jag är fed up med att jag inte pallar det här livet längre. Jag har levt 

halva mitt vuxna liv med att såra mig själv, sårat andra, förlorat relationer 

och fått enorma konsekvenser, nu får det vara nog liksom. 

En annan aspekt, där omgivningen fungerat som en motiverande faktor för 

hjälpsökandet, är vidtagandet av drastiska åtgärder, vilket också har utgjort en 

vändpunkt. Det har bland annat rört sig om: tvångsbehandling, polisanmälan, eller att ta 

bort tillgång på pengar och internet. En intervjuperson berättar: 

Det fick hemska konsekvenser, jag blev polisanmäld, fick lämna in nycklar, 

berätta för anställda, boka in möten med kunder och berätta vad jag hade 

gjort. Jag fick åka hem till nära och kära och berätta att ytan av att jag mått 

jättebra inte riktigt stämmer, utan det här är vad jag hållit på med. 

Analys 

Det faktum att ärlighet är en så pass framträdande tendens är intressant, eftersom de 

största hindren för hjälpsökandet identifieras som skam och stigma i avsnittet tidigare 

forskning. Ärlighet och dess betydelse verkar inte ha belysts i tidigare studier, trots att 

så många människor med erfarenheter av spelmissbruk beskriver vikten av densamma. 

Kanske kan detta bero på att den tidigare forskningen främst studerat skäl att inte söka 

hjälp, och inte undersökt motiverande faktorer eller skäl att söka hjälp. Utifrån 

Goffmans Dramaturgiska perspektiv krävs det att individen träder fram ur sin bakre 

region, och blottar sina hemligheter för publiken. Detta steg tar dock enligt 
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intervjupersonerna tid, vilket är förståeligt utifrån upprätthållandet av fasaden. Vid 

avslöjandet och ärligheten som krävs finns dessutom en risk att den enskilde blir 

betraktad som en avvikare, och utesluts från gemenskapen. Förvånande är då att så 

många beskriver ärlighet som en motiverande faktor till hjälpsökande. Becker 

konstaterade dock att omgivningen vid avslöjandet kan acceptera och komma över 

avvikelsen, vilket troligtvis har hänt i många fall, utifrån intervjupersonernas 

beskrivningar.  

 

Interventioner i form av drastiska åtgärder beskrivs av intervjupersonerna utgöra 

vändpunkter, och att de därigenom också påbörjat processen mot hjälpsökande. Denna 

positiva effekt omgivningen har, kan delvis förklaras med det som Blumer, med 

hänvisning till Mead, kallar för rollövertagande. Det innebär att människor har en 

förmåga att se och betrakta sig själva ur den andres ögon, och att vi utifrån detta agerar 

på det sätt som förväntas. Relaterat till det empiriska materialet har människor i 

spelmissbruk antagligen i nsett allvaret när omgivningen reagerat. Eftersom vi tenderar 

att införliva andras tankar om oss själva i vårt eget sätt att agera, har de därefter blivit 

mer motiverade att söka hjälp. 

 

Något annat som framkom var att konsekvenserna behöver bli tillräckligt stora innan ett 

hjälpsökande kan ske, vilket möjligen kan förstås utifrån Beckers “Stämplingsteori”. 

Han identifierade två olika sätt av erfarenheten att bli upptäckt eller offentligt betecknad 

som en avvikare, vilket kan antas ske när problem med spelandet uppdagas. Ett av dem 

utgörs av att individen verkligen vill avslöja sin avvikande handling, och agerar på ett 

sätt så andra uppmärksammar detta. Kanske väntar människor i spelmissbruk med 

avslöjandet tills dess att de “nått” botten eller konsekvenserna blivit för många att 

hantera. Möjligen avslöjar de små detaljer för omgivningen eftersom de i själva verket 

vill bli upptäckta i sitt avvikande.  

 

5.4 Psykisk ohälsa och dess påverkan på hjälpsökandet 

I berättelserna från deltagarna i podcasten finns tydliga tendenser till att psykisk ohälsa 

har inverkan både som drivkraft till spelandet, men också påverkar valet att söka hjälp. 

Tankarna om huruvida den psykiska ohälsan förekommer spelmissbruket eller tvärtom 

är splittrad i vad som framgår av det empiriska materialet. Gemensamt är dock att det 

finns ett tydligt samband mellan spelmissbruket och olika former av psykisk ohälsa. 
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Flera av deltagarna upplever att psykisk ohälsa i någon form har hindrat dem från att 

våga ta steget att erkänna sina problem, men också fungerat som en motiverande faktor 

att fortsätta spela. En av dem beskriver kopplingen mellan den psykiska ohälsan och 

spelmissbruket genom att uttrycka sig på följande vis: 

Jag fick ångest och depressioner, och då borde man väl sätta igång en 

utredning. Att t.ex. ADHD och bipolaritet kan vara anledningar till att man 

spelar. Själv är jag bipolär. Spelandet är väl en indikation av att man mår 

dåligt av något annat. Vem är jag i min barndom, nuvarande vuxenliv, 

separationer? Hur mår jag som person när jag spelar? Alla lider av psykisk 

ohälsa till följd av spelandet eller tvärtom. Det byggs upp.  

I citatet framställs den psykiska ohälsan som en anledning till fortsatt spelande, vilket 

indirekt också påverkar hjälpsökandet. Många av deltagarna berättar liknande historier, 

om hur deras psykiska mående har haft direkt effekt på deras spelmissbruk. I exemplet 

ovan beskrivs bipolaritet och impulsivitet som en drivkraft bakom det fortsatta 

missbruket. Flera av intervjupersonerna menar även att perioder av nedstämdhet har lett 

till en upptrappning av spelmissbruket. Två personer beskriver:  

Jag var deprimerad innan jag slutade spela. Hade min tyngsta spelperiod när 

depressionen kom så att säga. 

Mår jag dåligt psykiskt har jag en större tendens till att missbruka. Mitt 

spelfria liv bygger mycket på att jag ska må bra i mig själv. Sanningen är 

viktig. 

 

Vidare framkommer att upplevelserna förenade med den psykiska ohälsan och 

hjälpsökandet inte enbart behöver vara negativt. Flera av deltagarna berättar hur den 

psykiska ohälsan blivit så svår att de funderat på att ta sina liv, vissa har även försökt 

begå självmord. Dessa tankar beskriver många som ett resultat av skam, lögner och en 

uppgivenhet. Det finns dock en tendens i det empiriska materialet som föreslår att den 

svåra psykiska ohälsan föregår ett erkännande och ett hjälpsökande. En deltagare 

berättar: 

Jag slutade spela för snart 5 år sedan, för 5 år sedan vid den här tiden var 

livet helt upp och ner faktiskt. Jag trodde faktiskt att livet mer eller mindre 

var över. Så den psykiska ohälsan var ju enorm kan man säga. 

Efter att ha trott att livet var över och upplevt total kaos kunde dock deltagaren inte 

långt därefter söka hjälp och påbörja resan mot tillfrisknande. Även andra 

intervjupersoner berättar om hur de under spelmissbruket utvecklat en depression och 

hur de varit inlagda inom vuxenpsykiatrin vid flera tillfällen. Trots att detta beskrivs av 
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många deltagare som något enormt påfrestande, så är de överens om att de negativa 

konsekvenserna behöver bli tillräckligt stora för att de ska inse problemets dignitet och 

välja att söka hjälp. 

 

Analys 

Utifrån det empiriska materialet framkommer att det finns ett tydligt samband mellan 

psykisk ohälsa och spelmissbruk. Folkhälsomyndigheten (2003) uppmärksammar i sin 

rapport vikten av att bättre förstå sambandet för att kunna erbjuda hjälpinsatser. Även 

Forsström och Samuelsson (2018) påtalar hur professionella och andra i omgivningen 

behöver mer kunskap om sambandet för att kunna ställa frågor om spelmissbruk till 

människor med psykisk ohälsa. I förevarande studies resultat framkommer att den 

psykiska ohälsan kan fungera både som en drivkraft till fortsatt spelande men också som 

ett medel för att förstärka hjälpsökandet.  

 

En annan tendens som framkommit under temat “Hemligheter” kan även kopplas till 

detta tema. Det handlar om att avvikelsen i form av ett spelmissbruk ofta hemlighålls. 

Becker kallar ett sådant hemlighållande för ett hemligt avvikande där stigmatisering och 

stämpling undviks. Enligt Stämplingsteorin är det dock möjligt för individen att döma 

eller brännmärka sig själv för sitt beteende, vilket skulle kunna leda till psykisk ohälsa i 

en eller annan form. Tanken med det hemliga avvikandet är att skydda sig från att bli 

betraktad som avvikare vilket drabbar självbilden negativt, men frågan är om 

hemlighållandet snarare leder till en större psykisk ohälsa. För att söka hjälp krävs ändå 

att individen upphör med det hemliga avvikandet. Kanske kan den psykiska ohälsan 

förknippad med detta vara en positiv faktor på det sätt att konsekvenserna behöver bli 

tillräckligt stora innan hjälpsökandet kan ske, precis som Gainsbury, Hing och Suhonen 

(2013) föreslår i sin studie.  

 

Under temat “Omgivningens påverkan” finns ett mönster där det framgår att individerna 

lägger ner mycket energi och arbete på att framställa sig på ett visst sätt inför sin 

omgivning. Vissa har dock sökt sig till sammanhang där andra människor med 

spelmissbruk uppehåller sig, exempelvis spelföreningar. Enligt Becker delar den typen 

av gemenskaper liknande former av avvikelse och menar att de därför kan påverka 

positivt på individens självbild. Det stämmer också överens med resultatet i förevarande 

studie där flera personer beskriver hur de mått bra i dessa sammanhang, men också att 
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det hjälpt dem i den hjälpsökande processen. I sammanhang där avvikelsen inte delas 

med omgivningen beskriver istället deltagarna hur de upprätthåller en fasad, genom vad 

Goffman skulle kalla för idealisering. Det innebär således att de försöker framställa sig 

själv på ett sätt som stämmer överens med de högre skikten i samhällets 

stratifieringssystem, men också att sträva efter att kontrollera sin publik. Denna process 

kan tänkas vara påfrestande eftersom upprätthållandet av den ideala bilden kräver 

noggrann planering i vad Goffman benämner bakre region. Kanske påverkar det 

ständiga arbetet med att försöka bibehålla fasaden att den psykiska ohälsan hos 

individen ökar. Flera personer beskriver just hur påfrestande detta kan vara och vilken 

lättnad det är för det psykiska måendet när fasaden släpps och alla korten läggs på 

bordet.  

 

5.5 Hemligheter 

Många av deltagarna i podcasten beskriver hur de försökt framställa sig själva i ett visst 

sken. De menar att spelets baksidor sällan visas inför omgivningen, även om det inte 

varit någon hemlighet att de höll på med spel i en eller annan form. Det finns således en 

tydlig tendens i det kodade materialet, där en romantiserande bild av spel om pengar 

uppvisas och de negativa effekterna av spelmissbruket hemlighålls. En av deltagarna i 

podcasten berättar: 

2006 avslöjades det att jag var en storspelande spelmissbrukare, och det slog 

väl ner som en bomb för alla i omgivningen. Det var ingen som hade en 

aning om att jag spelade i den omfattningen jag gjorde. Det medförde 

allvarliga konsekvenser, jag blev av med mitt jobb fick ta ansvar för vad jag 

gjort under en lång rad av år helt enkelt. Från att inte ha varit i kontakt med 

några myndigheter, jag jobbade med affärer, höll på med det och sedan fick 

jag kontakt med myndigheter och fick beta av myndighet efter myndighet 

efter 2006. 

Även en annan deltagare berättar hur personer i omgivningen aldrig kände till i vilken 

omfattning hen spelade om pengar. Personen beskriver hur enbart de positiva resultaten 

visades upp för andra, det vill säga vinsterna. Förlusterna var dock inget det talades 

öppet om. För att upprätthålla fasaden beskriver flera av deltagarna hur de var oärliga 

och ljög för sin omgivning. Ett exempel på detta beskrivs av en person på följande vis: 

Om man tänker på den värsta konsekvensen, en väldigt hemsk konsekvens 

var ju att jag var spelfri nykter utåt sett och jag ville bort från masker, ville 

inte ha hemligheter, inte ljuga, och helt plötsligt kliver jag in i en kostym då 

jag fortfarande är nykter går mycket på möten. Utåt sett ska jag visa att jag 

är tillfrisknande och att det fungerar men innerst inne har jag börjat spela 

igen och har hemligheter. Det är en hemsk konsekvens. 
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Åtskilliga deltagare berättar även att lögnerna inte bara var ett sätt att dölja hemligheter, 

men också ett sätt att lura till sig pengar av omgivningen. En av dem spelade dygnet 

runt och lånade pengar i sin frus namn utan att hon hade vetskap om detta. Det fanns en 

tendens i det empiriska materialet till att lögnerna och hemligheterna eskalerade till den 

gräns där det inte längre var möjligt att upprätthålla fasaden. En av intervjupersonerna 

beskriver hur hen: “Började ljuga för släkt och vänner, sedan för alla, för att dölja på 

vilket djupt vatten jag var”.  

 

Ovanstående citat kan illustrera hur hemligheterna och lögnerna börjar småskaligt, för 

att senare trappas upp under missbruket. Hemligheterna verkar dock i de flesta fall så 

småningom upphöra i de livsöden förevarande studie tagit del av. I enstaka fall har 

deltagarna på något sätt blivit upptäckta och avslöjade av sin omgivning. En person 

beskriver hur hen berättat sanningen för en nära vän som senare “skvallrat” till familj 

och andra nära anhöriga.  

Det bästa tipset är att berätta för någon, någon som det kanske är lite mindre 

jobbigt att berätta för. Gör någonting bara, för att sätta igång detta, så att inte 

tystnaden tar över. Oavsett vem det är så kommer det sätta igång processen, 

som slutligen kan leda till att man har modet att söka hjälp. 

 

Den mest framträdande i det kodade materialet är dock att de så småningom har valt att 

“Lägga sig platt på marken”, som en deltagare väljer att uttrycka sig för att beskriva 

händelsen. Även om det finns en tendens att “Lägga korten på bordet” för sin 

omgivning när lögnerna blir för tunga att bära, sker detta på olika sätt för individerna. 

För vissa har det varit en process i flera steg medan andra valt att släppa allt på en och 

samma gång. Gemensamt verkar dock vara att omgivningen blivit förvånade när de fått 

reda på omfattningen av spelandet.  

 

Hemlighållandet av spelets omfattning och de negativa resultaten tenderar att resultera i 

denna chockliknande upplevelse hos omgivningen när hemligheten avslöjas. Att inte 

längre orka bära på lögner och hemligheter verkar vara en stark drivkraft hos flera av 

deltagarna. Det framkommer ytterligare en tendens i relation till avslöjandet. Flera av 

intervjupersonerna menar att den alltmer kritiska ekonomiska situationen mer eller 

mindre forcerat dem till att berätta sanningen för att få stöd och hjälp i detta. En 

deltagare beskriver det på följande vis: 
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Jag försökte förneka verkligheten ett tag men sedan var det bara att 

kapitulera. Jag blev mest lättad, när jag väl kom över puckeln efter att ha 

diskuterat med min mamma fram och tillbaka. Jag kom tillbaka med två 

oöppnade ica-påsar med kravbrev och vågade inte öppna dem utan sa till 

dem att de får läsa dem. Jag var lättad över X skvaller, det var det bästa som 

hänt. 

 

En annan person beskriver hur hen erkänt för sina närmaste för att få hjälp med 

pengarna. Hen berättar också hur omgivningen ställt upp motkrav för att hjälpa till i den 

ekonomiska krisen, detta krav handlade om att söka professionell hjälp för missbruket.  

 

Analys 

En av tendenserna som framkommer i resultatet är att spelandets baksidor hålls hemliga 

för omgivningen, även om det inte varit någon hemlighet att de höll på med spel i en 

eller annan form. Enligt Beckers Stämplingsteori sker stämplingen först när individen 

bryter mot sociala regler och detta uppmärksammas. En typ av avvikande är det hemliga 

avvikandet då ett brott mot de sociala reglerna begås utan att någon känner till det. I det 

empiriska materialet framkommer att deltagarna spelar bort stora summor pengar 

avsedda till räkningar och hyra, men också att de använder sig av mindre socialt 

accepterade beteenden för att kunna upprätthålla spelandet. Så länge omgivningen är 

ovetande om regelbrottet uteblir dock stämplingen, och individen kan skydda sig från 

den skam och stigma den kan innebära. Det kan därför tänkas att Cordingley et al. 

(2009) är korrekta i sitt antagande, att de vanligaste hindren mot hjälpsökandet grundar 

sig i skam och stigma. En förutsättning för att söka hjälp är att först erkänna sina 

hemligheter och anta den avvikande identiteten. 

 

Anledningarna till hemlighållande och lögner gentemot sin omgivning ser olika ut för 

deltagarna. Vissa beskriver att de ville upprätthålla en fasad för att undvika skam och 

stigma, medan andra var mer intresserade av fördelarna det gav dem, främst i form av 

ekonomiska sådana. Med utgångspunkt i Goffmans Dramaturgiska perspektiv kan 

handlingarna förstås utifrån det cyniska eller äkta framträdandet. Det kan tänkas att 

individen tror så mycket på sin egna fasad och framställning att framträdandet blir äkta 

och trovärdigt. En anledning till detta kan vara att hen har svårt att själv se sina problem 

på grund av förnekelse. En annan förklaring är att deltagarna använder sig av ett cyniskt 

framträdande där det finns ett bakomliggande motiv. Det kan handla om att skydda sin 

omgivning genom att dölja den sanna verkligheten, vilken skulle kunna tänkas göra mer 

skada än nytta att känna till.  
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I resultatet framgår även att hemligheterna och lögnerna eskalerade till den gräns där det 

inte längre var möjligt att upprätthålla fasaden. Flera deltagare beskriver  

en chockad och vilseledd omgivning när de får reda på spelmissbrukets omfattning. För 

att avslöja sina hemligheter och söka hjälp krävs att andra får tillträde till vad Goffman 

kallar den bakre regionen. Det finns en tendens hos deltagarna att under missbruket inte 

släppa in någon bakom kulisserna, utan istället vara ensamma där och förbereda sina 

framträdanden. I ett fall har en av deltagarna gett en nära vän tillträde från den främre 

till bakre regionen, där släppte hen sin fasad och sina roller. Anledningen till att 

omgivningen har så svårt att se igenom den främre regionen kan vara att individen med 

tiden blir skicklig på att idealisera och framställa sig själv på ett trovärdigt sätt. På något 

sätt behöver detta brytas och människor i spelmissbruk är tvungna till att lämna 

företräde till den bakre regionen och släppa sin fasad, för att också få hjälp och stöd i 

sitt hjälpsökande. För det krävs också som Forsström och Samuelsson (2018) påtalar ett 

kunskapsstöd, så att både professionella men också anhöriga kan se tecken på 

missbruket och se igenom fasaden. 

 

5.6 Sammanställning av resultat 

Vad som framkommer i förevarande studies resultat har flera likheter med det som 

presenteras i avsnittet tidigare forskning. Vissa tendenser innebär dock att resultat från 

den tidigare forskningen kan ifrågasättas eller behöva utvecklas vidare, vilket behandlas 

mer utförligt i diskussionsavsnittet. De mest framträdande hindren mot hjälpsökande 

tycks enligt den tidigare forskningen vara: skam, stigma, och en tro på att själv kunna 

lösa problemen. Detta är också ett tydligt mönster i det empiriska materialet denna 

studie tagit del av. Flera av de hinder som utkristalliserar sig i analysen av det empiriska 

materialet tenderar att ha en koppling till skam och stigma, även om de inte uttrycks 

med hjälp av dessa begrepp. Lättillgängligheten till spel, samhällets, samt medias 

normalisering och romantisering av spel om pengar tycks ha viss effekt, inte bara på att 

människor börjar spela, men också på det fortsatta spelandet. Det verkar därför vid 

sidan av de andra hindren vara en bidragande faktor till att människor i spelmissbruk 

inte söker hjälp. Vikten av kunskap hos omgivningen och myndigheter påtalas också 

vara ett hinder mot hjälpsökandet. En tydlig tendens i det empiriska materialet är en 

upplevelse av nonchalans gentemot spelmissbruket.  
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Resultatet i den här studien tyder på att upplevelsen hos spelmissbrukare är att de på 

något sätt behöver hemlighålla sitt avvikande beteende för att undvika stämpling. De 

verkar använda olika metoder i framträdandet gentemot sin omgivning för att 

åstadkomma detta. Vidare tycks hemlighållandet och upprätthållandet av en fasad ha ett 

samband med psykisk ohälsa, då flera av deltagarna beskriver vilken påfrestning det är 

att bevara den ideala bilden inför sin omgivning. Den psykiska ohälsan har onekligen 

enligt det empiriska materialet ett samband med spelmissbruket, dock är det otydligt 

vilket som föregår vilket. Även om olika former av psykisk ohälsa kan vara ett hinder 

mot hjälpsökandet, har det också framgått att vissa upplevt detta som en motiverande 

faktor. Förklaringen till detta uppges vara att konsekvenserna behöver bli tillräckligt 

stora innan hjälpsökandet sker. 

 

Resultatet bidrar även till en förståelse för hur spelmissbruket tenderar att utmynna i ett 

utanförskap. Försöken att skydda sig från skam och stigma beskrivs leda till en 

exkludering från en del av omgivningen. En inkludering har dock i många fall skett 

inom en grupp där deltagarna delar samma problematik. Denna gemenskap tycks 

medföra en känsla av sammanhang och en möjlighet att vara ärlig, men samtidigt kan 

den förstärka normaliseringen av missbruket och utvecklandet av avvikarkarriären. 

Spelföreningar och andra möten med människor i liknande situationer verkar ändå till 

viss del bryta utanförskapet, vilket resulterat i att människor i spelmissbruk upphör med 

hemlighållandet. Flera påtalar vikten av att börja med att öppna upp för sig någon, för 

att senare få hjälp från fler håll och våga börja bli ärlig. Vidare har resultatet visat att 

stora personliga konsekvenser har motiverat ett hjälpsökande. Detta kan ske fortare om 

omgivningen ställer krav och påtalar deras iakttagelser av missbruket. En annan 

motiverande faktor har varit ärlighet, då ett tydligt mönster framträtt där deltagarna i 

podcasten uttryckt en önskan om att undvika lögner och hemligheter.  

 

6 Diskussion 

Syftet med förevarande studie har varit att undersöka upplevelser hos människor med 

spelmissbruk och mer specifikt fördjupa sig i både skäl till att inte söka hjälp, men 

också undersöka vad som har motiverat dem till hjälpsökande. Genom en tematisk 

innehållsanalys av podcastavsnitt innehållande intervjuer med före detta 

spelmissbrukare har relevanta teman framträtt genom tolkning och analys av det 

empiriska materialet. Resultaten i studien kan antas vara vägledande och ge en 
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fingervisning om de föreställningar och upplevelser människor med spelmissbruk 

beskriver. Våra egna tolkningar och erfarenheter av ämnet har speglat vårt resultat även 

om vår förförståelse för ämnet har medvetandegjorts och så småningom skapat ny 

förståelse hos oss.  

 

Det som framkommit i avsnittet tidigare forskning har vissa likheter med den här 

studiens resultat, men det finns också olikheter. Resultaten inom flera teman visar att 

tendenserna varierar, exempelvis när det gäller den psykiska ohälsan och omgivningens 

påverkan. Vissa beskriver att den psykiska ohälsan är en faktor som kan bidra till 

hjälpsökande, medan andra menar att den istället är ett hinder. Detsamma gäller 

omgivningens påverkan, där några påtalar hur skam och stigma har minskat viljan att 

söka hjälp, medan andra har pekat på hur andras ifrågasättanden och krav hjälpt dem att 

börja bli ärliga och ta steget mot hjälpsökande. Kanske är detta typiskt för den 

kvalitativa forskningen och studier av människor. Vi är komplexa varelser där ingen är 

unik, vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser och därmed kan 

tillförlitligheten i viss mån ifrågasättas. Den tematiska innehållsanalys som tillämpats i 

studien har inneburit att det empiriska materialet har kodats och därigenom uppfattats 

och tolkats av oss som forskare för att finna relevanta teman. Metodvalet har fyllt sitt 

syfte genom att uppsatsens resultat också speglar dess syfte. Mönster och teman ur 

materialet har framträtt och analyserats för att bredda förståelsen om ämnet.  

 

Slutsatserna i den här studien handlar inte bara om vilka hinder som står i vägen för 

hjälpsökandet, utan också om de faktorer som tenderar att motivera människor med 

spelmissbruk att söka hjälp. Även om den psykiska ohälsan påtalats tillhöra både 

motiverande och hindrande faktorer blir slutsatsen att den framförallt begränsar 

hjälpsökandet. Förklaringen till detta handlar i synnerhet om att kodningen visade på 

fler nackdelar än fördelar mellan den psykiska ohälsan och hjälpsökandet. Dessutom 

kan både skam och stigma tänkas vara kopplat till den psykiska ohälsan, vilken också 

beskrivs både som en faktor till fortsatt och eskalerande spelmissbruk, men även som ett 

hinder för hjälpsökandet. Angående omgivningens påverkan är slutsatsen att de snarare 

utgör ett hinder än en motiverande faktor, även om det finns tendenser till det 

sistnämnda. Denna slutsats föranleds av mönster i kodningen men även starka 

skildringar i berättelser som särskilt påtalat omgivningens nonchalans och okunskap. 

Om kunskapsnivån höjs om spelmissbruk hos myndigheter och anhöriga skulle de 
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kunna fungera som ett bättre stöd, och upplevelserna av att behöva dölja sin upplevda 

avvikelse kanske skulle upphöra i ett tidigare skede hos människor med spelmissbruk.  

 

Den tydligaste tendensen som framkommit handlar om att många upplever en 

nonchalans mot spelmissbruket, både från omgivning och myndigheter. 

Kunskapsökningen inom området kan därför fortfarande antas vara en betydelsefull 

aspekt, särskilt sedan den nya lagen trätt i kraft 2018. Något som dock bör beaktas är att 

förevarande studie enbart tagit del av upplevelser och föreställningar hos människor 

med spelmissbruk. Nonchalansen som upplevs är just en upplevelse hos individen, och 

vad som skulle framkomma om istället omgivningen efterfrågas är osäkert och ett 

område för vidare forskning inom området. Det är dock något motsägelsefullt att 

individen känner sig stigmatiserad men samtidigt upplever en nonchalans från 

omgivningen. Möjligen kan detta bero på att människor med spelmissbruk tenderar att 

brännmärka eller straffa sig själva för sina beteenden. 

 

Fynden i förevarande studie kan ha nytta för socialarbetare i sitt professionella arbete 

eftersom de kan öka medvetenheten, kunskapen men framför allt förståelsen för faktorer 

som hindrar eller motiverar hjälpsökandet. Människor i spelmissbruk upplever att de 

hamnar i ett utanförskap, och att de inte blir förstådda och tagna på allvar av sin 

omgivning och myndigheter. Förståelsen av att de på olika sätt försöker dölja sitt 

avvikande för att undvika stämpling kan tänkas vara viktig att beakta i mötet. På olika 

sätt beskrivs i deras upplevelser att det är viktigt att det ställs krav på dem, men också 

att det finns en tolerans och öppenhet där människan inte döms för sitt agerande. I ett 

samhälle där den psykiska ohälsan ökar kan det tänkas att socialarbetare möter detta 

mer frekvent i sitt arbete. Det kan därför vara av betydelse att känna till sambandet 

mellan spelmissbruk och psykisk ohälsa. En slags inkludering, att tillhöra ett 

sammanhang och bli förstådd, verkar vara en viktig aspekt i den hjälpsökande 

processen. För socialarbetaren kan denna vetskap vara betydelsefull för att på olika sätt 

hjälpa människor med spelmissbruk att hitta detta sammanhang, vilket exempelvis kan 

vara möten med spelföreningar och andra gemenskaper inom området. 

 

En fråga som väcktes tidigt i denna studie handlade om ändringen i Socialtjänstlagen 

(2001:453) och de nya förutsättningarna för Socialtjänsten där de nu har ett lagstadgat 

ansvar att hjälpa människor med spelmissbruk. Något som kan ställa till det trots att det 
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finns andra förutsättningar är att endast ett fåtal av alla de med ett spelmissbruk väljer 

att söka hjälp för sitt problem. Genom att undersöka upplevelser hos människor med 

spelmissbruk har vissa förklaringar blivit oss tillhanda men där har också uppstått 

ytterligare frågetecken. Vilket nämnts tidigare efterfrågas vidare forskning om den 

upplevda nonchalansen av spelmissbruket i samhället, kanske då från ett annat 

perspektiv än brukarens. Möjligen kan romantiseringen och normaliseringen av 

spelmissbruket i samhället ha en del i att det tycks finnas en nonchalans om vilka 

allvarliga problem spel om pengar genererar. Avslutningsvis är vår förhoppning att 

förevarande studie tillfört betydelsefull kunskap om hjälpsökandet och vägen mot 

tillfrisknandet, men även bidragit med en nyanserad och fördjupad bild av de 

upplevelser och föreställningar människor med spelmissbruk har.  
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