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Syftet med den kvalitativa studien är att beskriva och analysera varför unga 
män fortsätter spela trots negativa konsekvenser. Samt belysa vad det finns för 
behandling till att ta sig ur sitt spelberoende.  För att besvara frågeställningar 
har semistrukturerade intervjuer gjorts med behandlingspersonal från både 
behandlingshem och öppenvårdsverksamhet. Slutsatserna som dras är att den 
primära drivkraften är till en början euforikänslan av spelet, senare jakten på 
de förlorade pengarna samt att kunna styra och kontrollera spelmaskinen och 
ha makt över spelet och sig själv. Det som gör att känslan blir så stark och att 
spelaren blir styrd är att belöningssystemet och dopaminsystemet aktiveras i 
hjärnan. Det mest beroendeframkallande spelet är Jack Vegas maskiner 
eftersom det är kort tid mellan insats och vinst. Metoder som används inom 
behandling för spelberoende, är enligt behandlingspersonal främst KBT - 
kognitiv beteende terapi samt tolvstegsmodellen och dessa är de mest effektiva 
behandlingsmetoderna. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              

Förord  
 
Vi vill tacka våra intervjupersoner som så godhjärtat delat med sig av sin kunskap och 
erfarenheter, ni har varit till stor hjälp för vår studie. Det har varit väldigt intressant och 
lärorikt att få ta del av er kunskap. Det är kunskap vi med stor tacksamhet tar emot för att i 
framtiden bära med oss i vårt arbete som behandlingspedagoger. Vi vill även tacka Christina 
Lindsten på textverkstaden på Växjö universitets bibliotek, du har varit till stor hjälp med 
strukturen och god vägledning igenom vår studie. Samt till vår handledare Maude Johansson 
som kommit med många goda råd och tips under uppsatsarbetets gång. 
 
Växjö, Mars 2009 

Julie och Malin 
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                                      INLEDNING 

Spelberoende är ett folkhälsoproblem i dagens samhälle. I takt med att spelmarknaden i 
Sverige växer, ökar tillgängligheten och därmed problemen. Ordet spel förknippas i första 
hand med nöje och social samvaro, men för många övergår spelandet i ett beroende. 
Spelberoende kan leda till att spelaren försummar sin familj, sitt arbete och sin personliga 
ekonomi samt får svårt att kontrollera sitt vardagliga liv. I vårt framtida yrke som 
behandlingspedagoger kommer vi säkert att möta klienter som har eller har haft problem med 
spel. Problemspelande och dess negativa konsekvenser för såväl spelare som anhöriga är ett 
viktigt forskningsområde som fortfarande är relativt outforskat.  
 
Spelmarknaden omsätter stora summor pengar i Sverige. Genom spel över Internet har de 
svenska aktörerna fått konkurrens av utländska bolag, vilket återspeglas i marknadsföringen.  
Den sammanlagda effekten av spelutbud, marknadsföring och reklam är troligen en orsak till 
både spelandets omfattning och spelproblemen i ett samhälle (Binde, 2007).  
 
Enligt aktuell forskning är nätpoker, spelautomater och kasino de mest beroendeframkallande 
spelformerna. I detta arbete inriktar vi oss på vad det är som driver manliga Jack - Vegas 
spelare att fortsätta spela trots negativa konsekvenser och vilken hjälp som finns att tillgå för 
att ta sig ur ett spelberoende.  

 

                               BAKGRUND 
Den svenska spelmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste åren. Enligt Ortiz 
(2006), märks förändringen bl. a. i form av ökad tillgänglighet. Idag kan man spela på olika 
spel oavsett var man bor i Sverige. Spelutbudet finns tillgängligt i de flesta kiosker och 
tobaksaffärer. I olika Tv- kanaler görs reklam för spel. Det spelas och tävlas dagligen, och via 
mobil och vanliga telefoner kan man delta i en rad olika spel. På restauranger, matställen och i 
kaféer finns spelautomater, kortspel och kasinospel.  
 
Det finns tre stora aktörer på den svenska spelmarknaden: Svenska spel, Trav och galopp 
(ATG) och folkrörelserna. Svenska spel, statens eget spelbolag, är störst och har nästan 50 % 
av omsättningen på spel- och lotterimarknaden. ATG är näst störst med drygt 30 % av 
omsättningen och ägs till 90 % av Svenska travsportens centralförbund och till 10 % av 
Svensk galopp. Folkrörelserna, som anordnar lotterier och bingospel har 18 % av 
omsättningen. Privata spelanordnare, t ex företag som erbjuder kasinospel på restauranger, 
utgör bara ett fåtal procent av omsättningen på den svenska spelmarknaden (Ortiz, 2006). 
 
I Sverige orsakar följande spelformer stora problem, enligt Ortiz (2006): 

• Spelautomater (Jack och Miss Vegas) 
• Nätpoker 
• Snabblotterier och skraplotter 
• Tips och Oddset 
• Kortspel 
• Hästspel 
• Kasinospel, t ex roulett och Black Jack 
• Bingo 
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Brené och Olson (2005) anser att de mest beroendeframkallande spelen är snabba spel, dvs. 
spelautomater, nätpoker och kasino. Spelautomater är i regel placerade i den vardagliga 
miljön och de är därför lättillgängliga. Den typiska automatspelaren är en man mellan 18 och 
24 år eller pensionär, arbetslös, spelberoende med invandrarbakgrund. Enligt Brené och Olson 
(2005) kan 2 % av Sveriges befolkning betraktas som spelberoende. Spel kan leda till mycket 
svåra former av beroende med lika katastrofala följder som drogberoenden. 

Definition av spelberoende 
Enligt Brené (2007) är spelberoende eller spelmani en klinisk diagnos och klassas enligt 
DSM- IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) som en 
impulskontrollstörning inom psykiatrin. För att klassas som spelberoende måste fem av 
nedanstående kriterier uppfyllas. 

 
1. Tänker ständigt på spel (till exempel upptagen av att tänka på tidigare spelupplevelser, 
av att planera nästa speltillfälle eller att fundera över hur han eller hon kan skaffa 
pengar att spela med). 
2. Behöver spela med allt större summor för att han eller hon skall uppnå den önskade 

spänningseffekten. 
3. Flera gånger misslyckats med att kontrollera, begränsa eller sluta upp med spelandet. 
4. Rastlös eller irritabel när han eller hon försöker att begränsa eller sluta upp med sitt 
spelande. 
5. Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från nedstämdhet 
(till exempel hjälplöshetskänslor, skuld, ångest, depression) 
6. Efter att ha spelat bort pengar återvänder han eller hon ofta en annan dag i syfte att 
revanschera sig (“jagar” förlusterna) 
7. Ljuger för anhöriga, terapeuter och andra personer för att dölja vidden av sitt spelande. 
8. Har begått brott som förfalskning, bedrägeri, stöld eller förskingring för att finansiera 
sitt spelande. 
9. Äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, utbildnings - eller 
karriärmöjlighet på grund av spelandet. 
10. Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en finansiell krissituation som 

uppstått på grund av spelandet (Brené 2007, s. 11). 
 
 

Dessa klassningskriterier är mycket lika de som används för att klassificera alkoholmissbruk 
och missbruk av andra beroendeframkallande droger, med den skillnaden att en 
drogmissbrukare tänker på drogen ifråga, istället för ett beteende (spelandet), ökar mängden 
drog som konsumeras och tappar kontrollen över sitt drogintag (Brené och Olson, 2005). 

Hjärnans belöningssystem och beroendeutveckling 
Enligt Brené och Olson (2005) finns det inte bara beteendemässiga likheter mellan 
drogberoende och spelberoende, det finns även slående biologiska likheter mellan hur hjärnan 
aktiveras av olika spelformer och hur den aktiveras av beroendeframkallande droger. Både 
beroendeframkallande droger och olika spelformer kan ställa om hjärnans funktion och 
omprogrammera den till att prioritera att hellre få belöning via droger eller spel istället för 
naturliga beteenden som sex, mat, dryck och andra ”nyttiga” och normala beteenden. 
Störningar kan leda till en rad olika psykiatriska tillstånd såsom drogberoende, depression och 
ätstörningar m m. Belöningssystemet aktiveras av sexuell aktivitet, mat, dryck och i stort sett 
allt som upplevs njutningsfullt. Detta motiverar till att fortsätta utföra dessa handlingar. Så 
gott som alla beroendeframkallande droger aktiverar hjärnans belöningssystem genom bl a 
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frisättning av signalsubstansen dopamin i en del av belöningssystemet (Agerberg, 2004 och 
Gyllenhammar, 2007 ). Enligt Brené och Olson (2005) har det visats att TV- spelande orsakar 
aktivering av hjärnans belöningssystem och frisättning av dopamin så som man tidigare 
kunnat visa för drogintag. Med största sannolikhet händer samma sak hos personer som spelar 
andra spel, såsom t ex spelautomater, internetpoker och spel på hästar.  

Olika typer av spelare 
Ortiz (2006) har delat in personer med spelproblem i tre kategorier: den sociala spelaren, 
problemspelaren och den spelberoende. Den sociala spelaren hoppas på vinst men förväntar 
sig förlust. Förlusten ses som en betalning för den underhållning man haft. Spelarens ekonomi 
är dock inte i fara. Problemspelaren har till och från eller konstant problem med sitt spelande. 
Denna kategori av spelare ägna mycket tid åt att planera, drömma om, genomföra och 
analysera sitt spelande. De flesta problemspelare har fortfarande pengar till sitt spelande. De 
har kvar sitt arbete, har tillgångar i form av hus eller bil och är fortfarande kreditvärdiga på 
banken. Problemspelarens upptagenhet av spelandet är ofta märkbar för familjen och 
arbetskamrater, vilka oroas och irriteras av detta beteende hos spelaren. Eventuella vinster 
används för fortsatt spelande. Den spelberoende ägnar nästan all sin vakna tid åt spelande. 
Han eller hon får allt svårare att sköta sitt arbete eller sina studier. Stress och oro präglar 
vardagen. Pengar är ett konstant problem och ledder nästan alltid fram till en omfattande 
skuldsättning. Ortiz menar att den spelberoende oftast tänker att det är genom att vinna pengar 
som ekonomin ska ställas till rätta igen. 

Olika faser i processen att bli spelberoende 
Utveckling av spelberoende sker i olika steg. Nilsson (2002) har urskiljt tre faser, vilka 
beskrivs nedan.  
 
Den vinnande fasen. I den vinnande fasen är spelandet kontrollerat, analyserat och lugnt. 
Oftast är insatserna planerade utifrån innehållet i plånboken. Spelet upplevs oftast som 
positivt och man känner förväntan och hoppfullhet. Självkänslan och självförtroendet höjs. 
Vinster upplevs som en konsekvens av den egna skickligheten. 
   
Den förlorande fasen. Lika snabbt som förlusterna växer, sjunker självkänslan och kontrollen 
över spelandet. Syftet är nu att vinna tillbaka de förlorade pengarna för att kunna betala 
tillbaka sina skulder. I sin jakt på pengar börjar lögnerna bli en del av spelarens beteende.  
Förlusterna kommer oftare och förklaras av otur. Vänner och anhöriga gör upprepande försök 
att gå in och rädda situationen när spelaren är i akut behov av pengar, den så kallade 
fallskärmen. Här upptäcker spelaren att han får abstinenssymtom vid försök att sluta.  
 
Den desperata fasen. Svåra skulder leder till akuta konsekvenser. Nu dominerar jakten på 
pengar för att kunna fortsätta spela. Självkänslan och självförtroendet är i botten och spelaren 
har ingen kontroll över sitt spelande, sina pengar eller sitt liv. Allt omkring honom eller henne 
fungerar dåligt; arbete, relationer, studier osv. Känslor av att inte lyckas, och vetskapen om att 
man är på väg utför, framkallar oro och ångest. I den här fasen är det inte ovanligt att spelaren 
blir deprimerad, får självmordstankar och gör suicidförsök. 
 
Edström (2008) har utarbetat en skala i fyra steg som beskriver de känslor en spelare ofta 
genomgår på vägen mot spelmissbruk. Det första steget på skalan är inlärningsfas. Då är 
fortfarande spelandet socialt och kontrollerat. Spelaren känner allt oftare eufori vid goda 
resultat. Spelaren återgår sedan till sitt ”normaltillstånd”. I den här fasen återfinns tillfälliga 
sociala spelare och andra för vilka spelet fortfarande är ett oskyldigt tidsfördriv. Det andra 
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steget benämns euforifasen.  Spelaren söker medvetet mer och mer eufori, och han kan ännu 
kontrollera sitt spelande även om han ibland spelar för mer än han har tänkt sig eller har råd 
med. Spelaren har svårt att släppa sina funderingar på spel emellanåt. I den här fasen finnar 
man både tillfälliga och seriösa sociala spelare som är nära att gå över gränsen till att inte 
kunna behärska sitt spelande. För den sociala flyktspelaren, som spelar för att fly undan 
problem, är den här fasen särskilt riskabel eftersom spelandet får honom att tillfälligt må 
bättre och skjuta upp andra bekymmer och problem. Den tredje fasen kallas skadefas. 
Spelaren håller nu på att tappa kontrollen över sitt spelande. Toleransen för spelberoendet 
ökar stegvis och beteendet är förändrat. Glädjen över att vinna har ändrats mot besvikelse 
över att vinsten inte blev större, vilket leder till större satsade belopp och ökat risktagande. 
Smygspelandet har börjat i denna fas, spelandet är viktigare än allt annat. Spelaren tänker 
ständigt på spel, men det finns ännu plats för andra tankar och intressen. De negativa 
effekterna börjar dock bli större än de positiva. Förlusterna blir allt större. Den sista fasen är 
beroendefasen. Spelet har nu blivit ett osunt begär och helt okontrollerbart. Han spelar för 
spelandets skull och alla hans funderingar och känslor kretsar kring spelandet. Det finns ingen 
tid eller utrymme för några andra aktiviteter. Edström menar att detta ger känslomässigt 
mycket tuffa konsekvenser. 

Missbrukarpersonlighet  

Nakken (1996) och Gordan (2001) menar att missbruket har förmågan att förändra 
personligheten både hos missbrukaren och hos hans närmaste. Nakken (1996) skiljer på 
normal logik och missbrukets logik. Den normala logiken säger att det är orätt att såra sitt eget 
jag och likaledes orätt att såra andra. Missbrukets logik säger däremot att det är tillåtet att såra 
sitt eget jag och att såra andra därför att relationer till andra människor är oviktigt, här är det 
sinnesförändring som räknas och relationen till ett objekt eller en händelse. Nakken visar 
också hur viktigt det är för missbrukare som är på väg att tillfriskna ska ha god kunskap om 
missbrukarpersonligheten, eftersom de kommer att få leva med den resten av livet. 

Nakken (1996) har en förklaringsmodell över hur en missbrukpersonlighet uppstår. När 
missbruket utvecklas så utvecklas det också starka känslor av skam och självförakt, som i sin 
tur motiverar till missbruket. Man kan inte leva upp till sina värderingar och då blir det svårt 
att stå ut med sig själv och sin verklighet. Det blir denna inre problematik inom människan 
som leder allt djupare ner i missbruket. Missbruket styr tankar, känslor och beteende. 
Egentligen har missbrukaren aldrig haft en egen vilja, menar Nakken (1996) och Lundberg 
(2005). För att kunna påverka personlighetsutvecklingen, måste man arbeta med ett 
helhetsperspektiv (Nakken, 1996). 
En intressant del som Gordan, (2001) och Nakken, (1996) tar upp är bland annat de 
övergripande mål för behandling. Målen är att skydda samhället från en missbruksepidemi, att 
göra missbrukaren avhållsam och anpassad till samhällets krav att arbeta, att försörja sig och 
sin familj, att medverka till missbrukarens bearbetning av inre konflikter och personlighet 
utveckling, att medverka till förändrade attityder till omvärlden och att medverka till 
anpassning till samhället.  

Skillnader och likheter mellan spel- och substansberoende 
 De kriterier som Statens folkhälsoinstitut (2008) har för diagnosen spelberoende, 
överensstämmer väsentligt med dem för diagnosen substansberoende. Spelaren drabbas av 
samma symtom som missbrukaren av alkohol och narkotika t ex; 

• Upptagenhet: Mycket tid ägnas åt att spela, tänka på och planera spelandet eller att få 
tag i pengar att spela för. 
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• Abstinens: Om spelaren inte kan spela blir han rastlös och irriterad och får somatiska 
symtom som hjärtklappning och illamående. 

• Tolerans: Han spelar alltmer frekvent och för mer pengar för att nå den önskade 
effekten. 

• Kontrollförlust: Spelaren gör misslyckade försök att begränsa eller kontrollera sitt 
spelande, och han fortsätter trots vetskap om de negativa konsekvenserna av sitt 
spelande. Spelaren satsar mer pengar än han tänkt sig eller spelar oftare än planerat. 

 
Ortiz (2006) menar att spelaren inte uppvisar de somatiska symtom på missbruk som man kan 
se hos substansmissbrukaren av alkohol eller droger. Problemspelande går därför att dölja 
lättare under en längre tid, det har inte sällan hunnit utvecklats till ett spelberoende innan 
problemet ens blivit uppmärksammat av närstående. När det slutligen berättas eller avslöjas 
att en person är spelberoende, blir detta något som förvånar och överraskar spelarens 
omgivning. Oftast är situationen, när detta till slut inträffar, kaotiskt med en ekonomi som 
visar sig vara körd i botten eller ett arbete som gått förlorat. De anhörigas reaktioner är 
förtvivlan och chock. Spelaren är desperat och debuterar i detta skede ofta som hjälpsökande 
inom hälso- och sjukvården för ångest och depression. 
 
En närmast specifik kognitiv störning hos spelberoende personer är den så kallade illusionen 
av att kunna ta kontroll över slumpen.  Spel som trav och poker är slumpartade spel. Detta 
leder till en orealistisk tilltro till möjligheterna att spela. Spelaren måste få hjälp att kartlägga 
och ifrågasätta dessa tankar, som närmast har karaktären av tankefällor, och hitta ett realistiskt 
tänkande om spelarens möjligheter till vinst. Ett fenomen som problemspelare beskriver är att 
de vid spelande får dissociativa upplevelser. Koncentrationen på spelet blir mycket stark och 
omvärlden förlorar i betydelse. Denna effekt av spelandet används ofta i självmedicinerande 
syfte. Han spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att slippa känna sig nedstämd ( 
Ortiz, 2006).  

Biopsykosocial modell för spelberoende   
Utifrån en biopsykosocial förklaringsmodell är förhoppningen att få en utökad förståelse för 
hur spelmissbruk utvecklas och vidmakthålls samt hur det kan förändras och förebyggas.  
Den biopsykosociala förklaringsmodellen har enligt Ortiz (2006), utvecklats som en generell 
modell för att förstå missbruk och andra problembeteenden. Modellen beskriver olika faktorer 
som bör kartläggas i syfte att förstå hur ett missbruk uppstår, hur detta missbruk blir alltmer 
centralt i individens liv och hur det fortsätter att upprepas trots negativa konsekvenser av 
beteendet. Dessa faktorer kan väga olika tungt hos olika spelberoende personer. Sådana 
faktorer som bör kartläggas och som är relaterade till missbruket är: missbruk i familjen, 
tankar och känslor, sociala situationer, platser, egna föreställningar, andras beteenden och 
påtryckningar samt missbrukarens positiva och negativa konsekvenser både på kort och på 
lång sikt. Den funktionella analysen eller beteendeanalysen inom kognitiv beteendeterapi är 
exempel på ett systematiserat sätt att kartlägga just sådana faktorer som är signifikanta för det 
problembeteende som är aktuellt för interventionen (Ortiz, 2006). 
 
Ajdahi och Wolgast (2008) lyfter upp Rönnbergs biopsykosociala modell för att analysera och 
förstå hur ett missbruk- samt problembeteende utvecklas, etableras och förvärras. Modellen 
kan även ligga till grund för behandlingsplanering och förebyggande åtgärder. Den 
biopsykosociala modellen omfattar åtta olika delar som behöver uppmärksammas för att 
förstå problembeteendet och förändra detta. 
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Potentierande variabler  
Med potentierande variabler menas faktorer som ökar sannolikheten för ett visst beteende ska 
uppkomma eller utvecklas. Exempel på sådana faktorer är genetik, komorbida tillstånd som 
depression och ångest, familjebakgrund, socioekonomisk status, kön, ålder och 
personlighetsvariabler som impulsivitet och personlighetsstörningar(Ajdahi och Wolgast, 
2008). 

Antecedenter (diskriminativa stimuli) 
För att förstå ett beteende är det viktigt att förstå vilka stimuli, situationer, omständigheter och 
faktorer som ökar sannolikheten för att beteendet ska aktualiseras och förekomma, dvs. vilka 
faktorer som utgör beteendet diskriminativa stimuli eller antecedenter. Antecedenterna sätter 
enbart människan i kontakt med relevanta delar av hans inlärningshistoria och fungerar som 
utlösande stimuli för han genom att- utifrån inlärningshistorien - visa vilka förstärkare som 
han kan få i den specifika situationen och hur han kan få dessa förstärkare. Faktorer som ökar 
sannolikheten för att beteendet ska förekomma kan t ex vara: tillgänglighet, alkoholpåverkan, 
förluster, stämningsläge samt egenskaper hos spelmaskinen och reklam, menar Ajdahi och 
Wolgast. 

Kognitiva faktorer  
Med kognitiva faktorer avses föreställningar och tankar som påverkar beteende med 
spelberoende. Det kan exempelvis handla om dysfunktionella föreställningar eller kognitiva 
förvrängningar som aktualiserar och vidmakthåller ett problembeteende genom att leda till 
felaktiga slutsatser, strategier och tolkningar (Ajdahi och Wolgast, 2008). 

Alternativa beteenden  
Personer som har många funktionella beteendealternativ när det gäller att hantera ett visst 
problem löper mindre risk att tillgripa problembeteenden. Att kartlägga hur tillgången till 
alternativa beteenden ser ut är därför viktigt för att förstå hur ett problembeteende uppkommer 
och vidmakthålls. Syftet är att försöka förändra omständigheterna kring påfrestningen eller 
söka information kring hur den stressfyllda situationen eller problemet kan lösas (Ajdahi och 
Wolgast, 2008).  

Kapacitet  
Faktorn kapacitet syftar på personens tilltro till sin egen förmåga att förändras eller hantera en 
situation på ett lämpligt sätt, exempelvis förmågan att bryta med ett problembeteende som 
t.ex. spelberoende. Faktorn är därför central för att förstå hur ett problembeteende 
vidmakthålls eller hur någon kan motiveras till förändring (Ajdahi och Wolgast, 2008). 

Konsekvenser  
Konsekvenserna av ett beteende är centralt för att förstå beteendets förekomst och utveckling. 
Konsekvenserna av ett beteende påverkar beteendet genom att öka eller minska sannolikheten 
för att beteendet ska uppträda i liknande situationer i framtiden. Konsekvenser som ökar 
frekvensen av ett beteende kallas för stärkare som t ex pengar och upphetsning vid spelet. 
Konsekvenser som minskar frekvensen av beteendet kallas bestraffare som t ex ekonomiska 
problem, relations- och familjeproblem, psykiatriska besvär eller rent av suicidförsök (Ajdahi 
och Wolgast, 2008). 
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Identitet  
Med identitet avses hur individen integrerar beteenden, åsikter och känslor till en 
sammanhängande enhet som han sedan kallar ”jag”. Denna identitetsuppfattning är viktig för 
att förstå hur en person ser på sina problembeteenden och vilka möjligheter till förändring 
som finns (Ajdahi och Wolgast, 2008). 

Andlighet och värderingar 
Faktorn andlighet och värderingar syftar till att visa vilka värderingar eller 
livsåskådningsperspektiv som vägleder individen på ett mer övergripande sätt. Dessa faktorer 
kan vara centrala för att förstå och förändra problembeteenden hos vissa personer (Ajdahi och 
Wolgast, 2008). 
 
Här presenteras den biopsykosociala analysen och påverkan som ställs upp av Rönnberg 
(2005) som kan ge en heltäckande förklaring till spelberoende. 
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Definition av Jack Vegas 
Jack Vegas introducerades sommaren 1996 som de nya värdeautomatspelen. Automaterna får 
endast bedrivas på restauranger med utskänkningstillstånd och de som spelar måste vara 18 
år. 2004 omsatte värdeautomaterna av Svenska spel årsredovisning framgår att 
värdeautomaterna drygt 7 miljarder kronor, vilket utgör 36 procent av Svenska spels totala 
omsättning (Edström, 2008). 
 
Spelapparater har visat sig vara en av de mest beroendeframkallande spelformerna. Tänkandet 
kring spelaren av Jack Vegas beskrivs på följande sätt;  

1. Att automaten i regel ger bra utdelning i stim, men att den måste befinna sig i rätt läge 
för att man skall kunna komma in i detta. Av detta skäl stannar många länge vid 
apparaten om den inte ”ger” mycket. Det konsekventa tryckandet gör att de heller inte 
tar sig tid för eftertanke. 

2. Många tror också att automaten måste matas för att de skall ge. De flesta undviker 
ställen dit ingen går av det skälet att det inte ”matas” tillräckligt. De låses mentalt fast 
vid tankestrukturerna om stim och ”matning” och vissa lämnar inte apparaten förrän 
de kommer i ”stim” och erhållit ett kvitto eller pengarna är slut.  

3. Den snälla apparaten. Spelets låga frekventa insatser gör att förlusterna kommer 
gradvis, och att man som spelare i små steg förlorar sina pengar. Spelarna erhåller en 
kortsiktig syn på de egna förlusterna och reagerar ofta inte förrän det är för sent. 

4. Tankestrukturen handlar om vad displayen på krediten skall visa då man lämnar 
maskinen för att hämta ut ett kvitto. Här härskar en de jämna talens logik och många 
spelar hellre ner sig till noll än tar ut 45 kr.  

5. Även om Jack Vegas är ett rent turspel utvecklar människor tankar om att det går att 
använda sig av skicklighet i vissa lägen och att man kan välja rätt kort, rätt 
näckrosblad, skattkista eller tefat. Spelen är utformade för att skapa en illusion om att 
man kan vinna med hjälp av skicklighet, dvs de gör det rimligt att tänka sig att man 
har chansen att påverka utfallet (Ortiz, 2006). 

Behandling av spelberoende  
De nya beroendetillstånden utan droger är mycket olika inbördes. De har emellertid det 
gemensamt att de utan missbruk av någon kemisk substans ger symtom som i mycket liknar 
det kemiska substansberoendet. Enligt Ortiz (2006) har det utformats en modell för 
behandling av dessa beroendetillstånd: 

• En funktionell analys av de faktorer som vidmakthåller spelande. Negativa och 
positiva konsekvenser av spelande kartläggs. 

• Stimulushantering av inre och yttre stimuli. Som första steg föreslås att man undviker 
problembeteendet helt och hållet. Ett andra steg är att lära sig begränsa beteendet. 

• Exponering med responsprevention, vilket innebär att man genomgår ett systematiskt 
desensibilisering av de stimuli som utlöser suget.  

• Problemlösning av de svårigheter som är direkt relaterade till det konkreta beroendet. 
Att kunna hitta alternativa aktiviteter för att t ex. belöna eller undvika tristess. 

• Förändring av livsstilen. 
• Återfallsprevention för att lära sig identifiera personliga risksituationer för återfall och 

hur man kan hantera dessa (Ortiz, 2006). 
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Övergripande mål med behandlingen 
Ortiz (2006) beskriver att det övergripande behandlingsmålet vid spelberoende ska vara att 
hjälpa patienten att bli spelfri. De olika behandlingsinslagen på vägen mot detta slutmål kan 
vara dessa: 

1. Minimera de negativa konsekvenserna av spelandet för spelaren och hans närstående. 
2. Eliminera eller minska riskerna för återfall i risksituationer för spelande. 
3. Ha sociala färdigheter att effektivt kunna hantera negativa känslor som ångest, oro, 

stress och ensamhet. 
4. Ha alternativ till spelandet för avkoppling, nöje och umgänge. 

Behandlingshem och öppenvård 
Behandlingshem är ibland det enda valet man har för att kunna bryta ett tungt spelberoende. 
Syftet med det är att man skall få möjlighet att bygga upp sig själv och skapa nya relationer. 
Behandlingen ser olika ut beroende på behandlingshem, behandlingsperioden varierar mellan 
1-6 månader och fungerar som internat vilket innebär att behandlingen är väldigt dyr.  
Öppenvårdsbehandlingen är anpassade till spelare med ordnade förhållanden t.ex. familj, fast 
arbete eller utbildning. Spelare som erbjuds öppenvårdsbehandling har viss kontroll över sitt 
spelande. För denna målgrupp är ett välfungerande socialt nätverk det allra viktigaste. Det 
finns öppenvårdsalternativ på flera platser i landet och det är det billigare alternativet 
(Edström, 2008).  
 

Behandlingsmetoder för spelberoende 
En av den mest effektiva behandlingsmetoden för spelberoende enligt Rönnberg (2005) och 
Edström (2008) är KBT- kognitiv beteendeterapi. Tolvstegsmodellen är också en modell som 
ofta används för spelberoende. Då tolvstegsmodellen visade sig vara framgångsrik, blev det 
naturligt att behandlingshem och öppenvård började använda sig av detta program (Gorski, 
2000). 

KBT- kognitiv beteendeterapi  
Det finns ett visst empiriskt stöd för effekt av behandlingar som baseras på kognitiv beteende 
terapi, med inslag som kognitiv omstrukturering av tankefällor om spel samt exponering med 
responsprevention för spelsituationer (Ortiz, 2006). Rönnberg (2005) och Edström (2008) tar 
upp kognitiv beteendeinriktad terapi som är baserad på social inlärningsteori. Terapin har sitt 
ursprung i hur individen ser på sig själv och sin omgivning samt hur individen reagerar på 
miljön. Rönnberg (2005) menar att det är en terapiform som syftar till att kartlägga och 
förändra tankar och beteenden som vidmakthåller ett problembeteende. Spelaren måste 
förändra sina tankebanor totalt.  
Inom KBT ser man på spelberoende som något som fyller en funktion i klientens liv. 
Spelberoendet kan i början upprätthållas av positiv förstärkning, men när beroendet är fullt 
utvecklat har i stället den negativa förstärkningen och abstinenssymtom större betydelse för 
att utlösa och vidmakthålla beroendet (Nilsson, 2002). 
Ortiz (2006) beskriver KBT- Kognitiv beteende terapi på följande sätt;  

• En strukturerad och målinriktad terapi. 
• En behandling med betoning på samarbete mellan kursledare och klient.  
• En terapiform med fokusering på nuet, mer än på det förflutna.  
• En evidensbaserad behandling.  
• En behandling som förutsätter en aktiv kursledare och en lika aktiv kursdeltagare. 
• En behandling där klienten gör hemuppgifter i sin egen miljö, detta för att få tillämpa 

de nya kunskaperna just i situationer där problemet uppstår.  
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En behandling med pedagogik inriktning och träning av sociala färdigheter, detta för att ge 
klienten egen kontroll över sitt liv. 

Tolvstegsprogrammet  
Enligt Gorski (2000) bygger tolvstegsprogrammet eller den så kallade Minnesotamodellen på 
Anonyma Alkoholisters (AA:s) gemenskap som startade i USA 1935. Det första steget 
handlar om maktlöshet och kontrollförlust inför alkoholen och de övriga elva stegen handlar 
om ett livs program för tillfriskande. Tolvstegsprogrammets filosofi är att människor med 
alkoholberoende hjälper varandra i en gemenskap där man möts i all enkelhet för att dela med 
sig av problem och erfarenheter. Det finns ingen som styr. Inga myndighet finns involverade 
och inga bidrag tas emot utifrån. Deltagarna lägger hela sin kraft på att tillfriskna. Numera 
finns även grupper som använder tolvstegsprogrammet för andra beroenden är alkohol 
exempelvis spel (GA= Gamblers Anonymous) och narkotika ( NA= Narcotics Anonymous) m 
fl. Gorski menar att insikten i behandlingen är att det är inte bara personer med beroende som 
behöver hjälp med konsekvenserna utan att även anhöriga drabbas och påverkas. 

Komorbiditet hos spelberoende 
Komorbiditet definieras i det här sammanhanget som förekomst av andra problem som 
spelare har tillsammans med spelberoende. Ortiz (2006) tar upp tre typer av 
spelproblematiker. Den första typen betecknar utifrån att de vistas i en miljö där spel varit 
vanligt förekommande och lättillgängligt. Den andra typen betecknar sådana spelare som har 
en psykologisk sårbarhet, ofta kombinerat med en besvärlig familjebakgrund. Den tredje 
typen av spelare utgörs av personer som har en personlighetsstörning, bl a antisocial 
personlighetsstörning med inslag av impulsivitet. De två senare typerna av spelare har med 
stor sannolikhet också en rad andra problem som t ex depression, tvångstankar, 
ångeststörningar och andra slag av missbruk. Ett inslag i den psykiska störningen är ofta att 
personen har svårigheter att fullfölja planerade behandlingsinsatser. En ökad risk för 
våldsamhet och suicidrisk föreligger även hos dessa personer. Ortiz påpekar även att om 
klienten både har en psykisk störning och ett missbruk så bör tillstånden behandlas samtidigt  
 
 

               SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
Syftet med studien är att belysa hur behandlingspersonal beskriver drivkrafterna bakom unga 
mäns spelande på t ex Jack Vegasautomater och vilka erfarenheter de har av personer som 
hamnat i spelberoende. Vidare undersöks vilken hjälp som finns att tillgå för personer med 
spelproblematik. 

• Varför fortsätter unga män spela trots negativa konsekvenser? 
• Vilken hjälp finns att ta sig ur sitt spelberoende? 
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         METODLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Det finns två olika strategier inom forskning, hermeneutisk och positivistisk metod. Genom 
hermeneutisk metod och kvalitativa forskningsintervjuer med behandlingspersonal, vill vi 
bidra till ökad kunskap om unga män med spelberoende. Inom hermeneutiken finns olika 
synsätt på textanalys, t.ex kvalitativ dataanalys är enligt Bryman (2002) av hermeneutisk art 
genom att de är sensitiva för den kontext i vilken texterna gjordes. Hermeneutiken uppfattas 
ofta som en strategi som rymmer stor potential i förhållande till såväl texter och sociala 
handlingar som andra företeelser som inte har dokumentkaraktär. Den hermeneutiska 
vetenskapstraditionen har sin fokus på antingen förklaring av mänskligt beteende eller på 
förståelse av människors beteende (Patel & Davidsson, 2003). 
 

Kvalitativ forskning 
Syftet med vår studie är att få en förståelse varför unga män fortsätter spela trots negativa 
konsekvenser samt vad det finns för typ av behandling. Därför anser vi att en kvalitativ 
forskningsmetod är lämplig i vårt arbete. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
hoppas vi kunna få svar på de frågeställningar vi har samt kunna lyfta fram syftet med 
studien. Fördelarna med kvalitativa metoder är att man kan beskriva komplicerande fenomen 
och processer och framför allt närma sig en förståelse av mänskligt beteende, menar Kvale 
(1997). De kvalitativa metoderna ger också möjlighet att förklara varför individer agerar på 
ett visst sätt och sätta in detta i ett sammanhang genom djupanalys. Vidare avspeglar 
metoderna ett synsätt och förhållningssätt som betraktar människan utifrån ett 
helhetsperspektiv. 
 
Med kvalitativt inriktad forskning menar Kvale (1997) att datainsamlingen fokuserar på 
”mjuka” data t ex i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser oftast verbala 
analysmetoder av textmaterial. Om problemet handlar om att tolka och förstå, t ex människors 
upplevelser eller om man vill ha svar på frågor som rör ”Vad är detta”? så bör man, använda 
sig av den hermeneutiska vetenskapstraditionen och kvalitativ forskning (Bryman, 2002). 
Med kvalitativa metoder, som är djupstudier och därför av tidsskäl ofta begränsas till ett fåtal 
individer, söker man uppnå representativitet genom ett urval baserat på den grundläggande 
frågeställningen eller en teori om forskningsproblemet (Kvale, 1997).  
Kvalitativa intervjuer är en generell term som används för att beskriva många olika sorters 
intervjuer. När vi arbetande med frågorna inför intervjun, beaktade vi två aspekter. Dels hur 
mycket ansvar som lämnades till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och 
inbördes ordning. Detta kallas grad av standardisering. Dels i vilken utsträckning frågorna 
var fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare 
erfarenheter. Detta kallas grad av strukturering (Patel & Davidsson, 2003). Semistrukturerad 
intervju är ett begrepp som täcker många olika exempel på intervjuer och denna typ tycker vi 
passar vår studie och vår typ av frågeställningar, genom denna typ av kvalitativ 
forskningsmetod hoppas vi kunna få svar på frågorna (Kvale, 1997).  Enligt Bryman (2002) 
handlar det i regel om en situation där intervjuaren har en uppsättning frågor som generellt 
sett kan beskrivas som ett frågeschema, men där frågornas ordningsföljd varierar. Frågorna 
brukar även vara mer allmänt formulerade och öppna än vad som är fallet vid strukturerade 
intervjuer. Intervjuaren har alltså ett visst utrymme för att ställa ytterligare frågor 
(uppföljningsfrågor) till det som uppfattas vara viktiga svar. 
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Analysmetod  
Med analys menar man att man t.ex. analysera intervjuer och deltagarnas observationer. Till 
skillnad från en kvantitativ dataanalys finns det dessutom ännu inte några entydiga regler 
utformade för hur en kvalitativ analys ska genomföras. Enligt Kvale (1997) beskriver hur man 
kan analysera sina intervjuer genom: 
 

• Meningskategorisering; Vi kommer att koda intervjuerna i olika kategorier. Långa 
uttalanden kommer ändras till enkla kategorier, som tex. ”+”  eller ”-”. Genom denna 
typ av kategorisering kommer texten reduceras och struktureras till några få tabeller 
och figuren.  

• Meningskoncentrering;  Meningar från intervjupersonerna ska formuleras kortfattat. 
Långa uttalanden koncentreras i korta uttalande, alltså den viktiga innebörden av det 
som sagts omformuleras i några få ord.  

• Narrativ strukturering; Vi kommer att organisera texten vi fått av intervjupersonen, 
både tidsligt och socialt för att avslöja sin innebörd. Vi ska inrikta oss på det innehåll 
som berättats under intervjun och försöka utveckla dess struktur och intriger. 

• Meningstolkningen; Vi kommer att strukturera den viktigaste innebörden i texten till 
ett djupare, och göra mer eller mindre begrundande tolkningar av texten (Kvale, 
1997). 

 
Att beskriva trovärdighet menar Bryman (2002) ligger på hur forskaren lyckas beskriva sin 
undersökning. Det är den beskrivningen som avgör hur den godtas i betraktarens ögon. För att 
få respondentvalidering visar forskaren upp sitt resultat till respondenterna som varit med i 
undersökningen. Respondenterna kan då ge respons på om forskaren har gjort en riktig 
tolkning eller inte. Stämmer inte tolkningen kan forskaren göra redigeringar. Det finns 
nackdelar med en respondentvalidering. Deltagarna kan reagera defensivt och vilja censurera 
delar av studien. Om deltagarna och forskaren har skapat en god relation kan deltagarna ha 
svårt att ge kritik och det kan ifrågasättas om det blir bra resultat. En annan aspekt är att 
materialet ofta är skrivet på ett visst sätt, eftersom det är forskaren som ska analysera 
materialet vilket kan ge svårigheter för respondenterna som varit med i studien. Det kan också 
vara svårt för deltagaren att kritiskt granska forskarens analys (Bryman, 2002). Samtidigt ger 
det en högre trovärdighet om forskaren får bekräftelse på vad han/hon skrivit.  
Trovärdigheten består av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbart, pålitlighet och möjlighet 
att styrka och konfirmera. Bryman (2002) beskriver: 
 

• Tillförlitlighet motsvarar intern validitet. För att få tillförlitlighet i resultaten krävs det 
att man säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att 
man rapporterar resultaten till de personer som är en del av den sociala verkligheten 
som har studerats för att dessa ska bekräfta att forskaren har uppfattat den verkligheten 
på att riktigt sätt. 

 
• Överförbart motsvarar extern validitet. En viss överförbarhet kan uppnås, om 

resultatet överförs på liknande sammanhang. Redovisningen måste vara fyllig och 
noggrann. Det ska kunna gå att förse andra personer med något de kallar en databas 
och med hjälp av denna databas kan de bedöma hur pass överförbara resultaten är i 
andra miljöer. I en kvalitativ studie kan detta vara svårt eftersom det är svårt att 
återskapa den sociala miljön som råder under forskningstillfället.  
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• Pålitlighet motsvarar reliabilitet. Pålitlighet innebär att man gör en redogörelse av alla 
faser i en forskningsprocess. Problemformulering, val av undersökningspersoner, 
fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut som rör analysen av data.  

 
• Möjlighet att styrka och konfirmera. 

 
Äkthet består enligt Bryman (2002) av fem delkriterier; rättvis bild, ontologisk autenticitet, 
pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 
 

• Rättvis bild vilket innebär att om undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild av de 
olika åsikter och uppfattningar hos de personerna som har studerats innebär detta att 
undersökningen är äkta. 

 
• Ontologisk autenticitet innebär att undersökningen är äkta om personerna kan få en 

bättre förståelse av sin sociala situation och sin sociala miljö.  
 

• Pedagogisk autenticitet innebär undersökningen är äkta om den har bidragit till att ge 
deltagarna en bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting.  

 
• Katalytisk autenticitet innebär att undersökningen är äkta om den har bidragit till en 

förändring i deltagarnas situation.  
 

• Taktisk autenticitet innebär att undersökningen är äkta om deltagarna har fått bättre 
möjligheter till att vidta de åtgärder som krävs (Bryman, 2002). 

 
 

               PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 

Undersökningsgrupper och förberedelser 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor som form för 
datainsamling. Vi har genomfört fyra intervjuer med behandlingspersonal som arbetar med 
unga män med spelmissbruk. Först skickade vi ut två stycken brev, dels en förfrågan om 
möjlighet till intervju och dels etiska kriterier för studien. Därefter ringde vi 
behandlingspersonalen och bokade tid. Vi spelade in samtliga intervjuer på band för att inte 
missa väsentlig fakta och för att kunna göra egna tolkningar av den insamlade datan. En av 
oss intervjuade medan den andra observerade och antecknade. Detta gjorde vi för att inte 
distrahera intervjupersonen. 
Vi har valt att i studien rikta in oss på unga män som spelar på Jack Vegas automater.  

Databearbetning – analys 
Innehållsanalys är en empirisk vetenskaplig metod som används för att dra slutsatser om 
innehållet i olika slag av kommunikation, till exempel intervjuer, observationsprotokoll eller 
tidningsartiklar (Benderix, 2008). Genom kvalitativ forskning har vi analyserat våra texter 
med hjälp av latenta innehållsanalyser. Vilket innebär att vi har gjort en tolkning. Granheim 
och Lundman (2004) menar att det alltid blir någon form av tolkning men den kan vara mer 
eller mindre djup. 
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Vi har gått igenom allt material som forskningen kommit fram till angående våra 
frågeställningar. Därefter har vi sorterat materialet efter det som varit relevant för syfte och 
problemformuleringar. Undergrupper har konstruerats. Vi har utgått från följande 
beskrivning, av tillvägagångssätt vid analys av våra intervjutexter enligt (Granheim och 
Lundman, 2004). 
 

• Hela texten (analysenheten) har läst igenom upprepade gånger för att vi skulle få en 
känsla för helheten.  

• Meningar eller fraser som innehåller information som är relevant för 
frågeställningarna har plockats ut. Omgivande text måste tas med så sammanhanget 
kvarstår. Dessa meningar eller fraser kallas meningsbärande enheter. 

• De meningsbärande enheterna har kondenserats i syfte att korta ned texten men ändå 
behålla hela innehållet. 

• De kondenserade meningsenheterna har kodats och grupperats i kategorier som 
återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna. Dessa kategorier utgör det manifesta 
innehållet. Slutligen har vi formulerat teman, där de latenta i intervjuerna har framgått. 

 

             FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Eftersom vi har använt oss av kvalitativa metoder för vår studie så har det varit viktigt att vara 
uppmärksam med att inte dra egen tolkningar med data materialet, utan försöka få det så 
objektivt som möjligt.  Enligt vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och 
samhällsvetenskap är integritet, frivillighet, anonymitet och konfidentialitet de grundläggande 
etiska frågorna inom forskning, för de personer som deltar i studier. Inom den svenska 
forskningen finns följande etiska principer:  

Informationskravet  
Informationskravet betyder att vi informerade de berörda i studien om syftet med forskningen. 
Vi berättade så mycket som möjligt om studien som kunde vara avgörande för om 
undersökningsdeltagarna vill medverka i undersökningen eller ej. Det var även betydelsefullt 
att de som sa ja till att medverka i vår studie, visste vad de sa ja till. Undersökningsdeltagarna 
informerades om att medverkan görs på frivillig basis och att de har rättigheten att avbryta sin 
medverkan när de själva önskar detta (Eliasson, 1995).  

Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att vi gjorde en undersökning där undersökningsdeltagarna skall 
delta aktivt och samtycke måste inhämtas. Deltagarna i studien hade själv rätt att bestämma 
över sin medverkan. Om man använder sig av personer som är omyndiga eller personer som 
inte själva kan tillgodogöra sig given information ska man om det är möjligt få ett samtycke 
av dessa men är det inte möjligt lämnas ansvaret över till förmyndare eller närstående 
personer. Är undersökningspersonen under 15 år och kan vara etiskt känslig ska samtycke 
även inhämtas av vårdnadshavaren. De som medverkar i undersökningen har rätt att själva 
bestämma om och hur de vill delta i undersökningen och kan när de själva vill avbryta 
medverkan utan att bli utsatt för otillbörlig påtryckning eller påverkan (Eliasson, 1995). Det är 
myndiga personer som vi har intervjuat och självklart var detta frivilligt.  
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Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet anses att de uppgifter vi inhämtar om undersökningsdeltagaren ska 
behandlas med största konfidentialitet, personuppgifter har vi förvarat så att ingen 
utomstående kunde komma åt dem. Det var även angeläget att uppgifterna i studien inte 
kunde härledas till deltagarna. Vi har inte intervjuat klienter eller personer med 
spelproblematik utan behandlingspersonalen och har inte frågat efter namn eller 
personuppgifter av annat slag, så uppgifterna i studien har inte på något sätt kunnat härledas 
till klienterna med spelproblematik. Vi kommer heller inte avslöja vid vilken verksamhet vi 
har gjort våra semistrukturerade intervjuer. 
 

Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att det material vi har samlat in endast får användas till det ändamål 
forskningen avser.  
Självklart har det material vi samlat in bara används till forskningen.  
 

 

                           RESULTAT 

Vi har intervjuat behandlingspersonal på två behandlingshem samt två verksamheter inom 
öppenvård. Första behandlingshemmet vi besökte låg i mellan Sverige och det är det enda i 
landet som är inriktat enbart mot spelberoende. De använder sig av en egen kombination av 
KBT- kognitiv beteendeterapi och tolvstegsmodellen i behandlingen. Det andra 
behandlingshemmet vi besökte låg i södra Sverige. De tog emot manliga klienter med 
spelmissbruk. Deras behandlingsform byggde på Craig Nakkens teori - om 
beroendepersonlighet samt tolvstegsmodellen. På liknande sätt arbetade även den ena 
öppenvårdsverksamheten som vi besökte. Där träffas klienterna tillsammans med personal för 
samtal och olika gruppövningar, några gånger i veckan. Medan den andra 
öppenvårdsverksamheten utgick enbart från KBT- kognitiv beteendeterapi i behandlingen och 
träffade klienterna för enskilda samtal.  

 Det finns ingen typisk spelpersonlighet 
Behandlingspersonal menar att det inte finns någon typisk personlighet som drabbas av 
spelberoende, det går inte att kategorisera klienterna. Spelproblematiken är fortfarande ett 
relativt dolt problem som inte syns så mycket och det finns ett stort mörkertal. Det kan bero 
på tillåtenheten och att många inte vet vad det finns för hjälp att tillgå. Det är ofta slumpen 
som avgör vilken som blir spelberoende, alla är olika och har olika bakgrund. 
Enligt behandlingspersonal finns det ingen typisk personlighet som fastnar lättare för spel, 
utan de kan skilja sig väldigt mycket.  

”Däremot är det många yngre killar med invandrarbakgrund som spelar. Vi som är 
behandlingspersonal upplever att det är lite svårare att komma i kontakt och nå personer 
med spelproblematik, än med personer med annan missbruksproblematik. Eftersom det 
inte är lika märkbart och syns inte lika tydligt som andra missbruk. Det ligger mycket 
förnekelse och skam hos klienten. De är gamblers och spelare och kan många gånger 
vara oerhört proffsiga på att manipulera och det kan vara svårt att få in dem i 
behandling”. 
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Enligt behandlingspersonal är den typiska spelaren en ung kille med invandrarbakgrund men 
däremot finns det ingen typiskt personlighet av dem som spelar, t ex behöver inte spelaren 
vara aggressiv, paranoid eller av ängslig personlighetstyp. Eftersom spelaren ofta är proffsiga 
på att manipulera anser behandlingspersonal att det är svårt att komma i kontakt och hjälpa 
personer med spelberoende.  

 

Det finns många orsaker till spelande 

Tillvänjningsprocess 
Vissa lever i en svår livssituation, som gör att personen börjar spela. De har kanske drabbats 
av fysisk eller psykisk sjukdom, skilsmässa, ha stor sorg etc. Den unge mannen upptäcker att 
han får en stunds lättnad och andrum av spelet. 
 
        ”Behandlingspersonalen beskriver att det blir en stund när de lyfts ut från sig själva och 

en stunds lättnad och en känsla av välbehag och lugn för klienten. Det blir en stunds 
flykt från sina svåra tankar och andra bekymmer”. 

 
Behandlingspersonal menar att det är belöningssystemet och dopaminsystemet, som gör att 
den upplevelsen blir så stark. Personen har ingen kontroll över sitt spelande. Det är en 
tillvänjning som successivt ökar. Det påverkar dopaminsystemet och belöningssystemet, och 
det blir en toleransökning som vilket missbruk som helst.  Spelet blir som ett välbefinnande 
och befrielse, en väg ut ur sina bekymmer i vardagen. Den sociala påverkan kan också vara av 
stor betydelse, speciellt bland yngre personer, t.ex. att man påverkas av vänner och reklam. 
Att man skapar kontakter och relationer med restaurangägarna som har spel. Detta höjer 
spelarens självförtroende och få honom fortsätta spela trots negativa konsekvenser, de 
positiva effekterna är fortfarande större än de negativa.  

”Kicken” och jakten efter den stora vinsten 
Spelaren har ofta stora förhoppningar och drömmar om den stora vinsten. Det som driver 
spelaren att fortsätta sitt spelande trots negativa konsekvenser är att han vill jaga tillbaka sina 
redan förlorade pengar, menar behandlingspersonalen. 

 
”Han är även ute efter kicken som han får efter att ha vunnit pengar. Vid förlust som han 
för eller senare får, drabbas han av ångest, oro och stress. Detta kan leda till ett 
patologiskt spelande, ett sjukt spelande och beteende.” 

 
Ett av de snabba och lättillgängliga spelen är Jack Vegas. 
 

”Alla vill ha pengar och det är det som lockar i de flesta fallen, pengar ger makt. Det ska 
vara snabba spel med snabba insatser – som ger en snabb belöning eller utdelning, och 
det handlar om en ”kickfixering”.  

Behandlingspersonal menar att spelaren kan bli beroende av andra saker än kemiska preparat, 
han upplever en sinnesförändring. En spelare likväl som någon annan som utvecklar ett 
missbruk använder sin drog eller sitt objekt för att fly och för att må bra en stund, och för att 
lägga locket på. 
 

”Spelaren längtar tillbaka till spänning, i början är det längtan efter den stora vinsten 
och kicken som driver spelaren att fortsätta spela. Sen är det sinnesförändringen, och till 
en början de positiva upplevelserna som gör att han spelar. Sen över tid så förändras den 
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här processen och själva konsekvenserna. Till slut jagar spelaren inte längre vinsten, utan 
då försöker han jaga tillbaka förlusterna” 

 
Han är väldigt skuldsatt och livet börjar krackelera mer och mer och då handlar det mer om att 
ställa allt tillrätta och komma ifatt i vardagen. Enligt behandlingspersonal har han tappat 
kicken och själva euforin i spelet och de behagliga känslorna är borta och det är istället en 
ständig jakt på pengar. 

Jack Vegas- Snabba spel och snabba förluster 
De snabba spelen är de vanligaste, med snabb insats och snabb vinst. Jack Vegas är mest 
tillgängligt eftersom det finns i många olika sociala miljöer som t ex restauranger och caféer. 
Enligt behandlingspersonal är spelaren av Jack Vegas oftast rätt nedgången. Han är både 
inbunden, isolerad, och helt blockerad av spelmaskinen. Spelaren är också ofta manisk och 
helt distraherad av maskinen. ”Om spelaren har vunnit t ex 3000 kr på en spelmaskin, så 
slutar han inte spela utan fortsätter spela tills han förlorar allt”.  Det är först när klienten är i 
nära döden - fasen, som han förstår att han har ett spelberoende. Klienten har ofta suicid- 
tankar och det finns även risk för suicid.   
Behandlingspersonal nämner också nätpoker, vilket är vanligt men att detta är ett mer dolt 
problem. Därför blir det svårt att upptäcka och behandla dessa spelare. Många som spelar 
Jack Vegas spelar även andra spel, samtidigt som Jack Vegas spelandet. 

Magiskt tänkande   
 
“Spelaren tror att han kan påverka sitt spelande och styra slumpen, men så är inte fallet”.  
Spelet handlar ofta om feltankar, typiskt för spelaren är att han gör upp strategier och spelar 
på ett visst sätt varje gång”. 
 
Behandlingspersonal anser att om spelaren spelar tillräckligt länge eller en viss tid, kanske för 
en viss summa pengar varje gång, så tror han sig komma vinna pengar. Vissa har ett speciellt 
tankesätt som gör att han kan styra spelet, vilket han inte gör. Om han t ex stoppar i mycket 
pengar i endast en maskin hela kvällen så måste den ge utdelning. Det är alltid slumpen som 
styr i Jack Vegas spel. Han tror att man kan överlista maskinen och det blir en kamp mellan 
maskinen och spelaren. Det kan bli som en relation - spelaren och maskinen emellan. 
Spelaren tror sig kunna ta över spelmaskinen och kan till och med börja argumentera, bråka 
och hämnas på den.  

I kontakt med behandlingen   
Det är genom socialtjänsten, frivården eller genom anhöriga som spelaren kommer i kontakt 
med behandling säger behandlingspersonalen. Det händer att spelaren själv söker till 
behandlingshem eller öppenvård men det ytterst ovanligt. När socialtjänsten får en förfrågan 
om hjälp av spelberoende, tar socialtjänsten kontakt med klienten och tillsammans gör de en 
utredning och kartläggning. En ansökan skickas sedan till en utvald nämnd som gör en 
bedömning, om vilken insats klienten skall få. De beslutar om klienten har behov av 
behandlingshem eller inte. Om klienten får avslag har han rättighet att överklaga beslutet med 
sin handläggare på socialtjänsten eller påbörjar behandling inom öppenvård.  

 
”Klienten måste ta tag i sitt liv och vara villig att engagera sig i den dagliga 
verksamheten. Spelaren måste lägga alla kort på bordet och vara villig till behandling. 
För att klara av behandlingen måste man vara motiverad till behandling, annars skrivs 
de ut.  Klienten tror sig klara av behandlingen på ett smärtfritt sett”. 
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Kriteriet för klienten eller den sökande är att han måste vara motiverad till behandling och 
vara villig att ge upp sitt spelande. Personal på behandlingshem anser att det är väldigt 
slitsamt, krävande och arbetsamt att arbeta med klienter som har spelproblematik. 
 

 ”De är väldigt impulsstyrda och som behandlingspersonal måste man vara övertydlig, 
eftersom klienterna sällan lyssnar till det vi säger”. 

 
 Klienterna har svårt att ta till sig behandlingen, vissa personer måste de till och med tacka nej 
till eftersom de har en sådan problematik eller ett drogmissbruk som gör att de inte kan vara 
med i behandlingen. När det gäller klientens ekonomi och skulder är det ekonomiavdelningen 
och missbrukssektionen på socialtjänsten, som tillsammans hjälps åt för att hjälpa klienten. 
Det finns budgetrådgivning att få genom ekonomiavdelningen. Blir klienten intresserad av 
behandling för sitt spelberoende, så körs detta igång direkt. Klienterna brukar uppleva det som 
en väldigt bra insats och brukar vara väldigt tillfreds med den hjälp de får.   

Spelaren har nått botten  
 

”Ekonomin är alltid på botten när klienten kommer till behandling och hans psykiska 
välbefinnande är mycket dåligt. De söker eller vill främst ha hjälp med sin ekonomi och 
reda ut sin ekonomiska sits”.  
 

Verksamheten får ofta hjälpa klienterna med sin ekonomi, de behöver även ofta söka 
skuldsanering eftersom klienten inte har någon möjlighet att betala tillbaka sina skulder.  
Spelklienten är väldigt trasig som person men han ser det inte själv. Han är mycket stressad, 
jagad och mår väldigt dåligt. Han lurar anhöriga och barn och skor sig på andra, han går över 
lik, och har tappat allt förstånd. Spelaren tar pengar från barn, familj och vänner. Spelaren blir 
alltmer kriminell. Han kan köra svart taxi, stjäla pengar, sälja stöldgods över blocket etc. 
Livet faller sönder mer och mer och han flyttar gränserna hela tiden, till vad som är accepterat 
och vad som inte är accepterat. De har fastnat i en situation där kriminalitet är enda lösningen. 
Det är vanligt att spelaren brukar alkohol i samband med spelandet. Detta för att dämpa 
ångesten han får av spelet, lögnerna och skulderna etc. Spelandet leder till aggression och 
frustration vilket i sin tur går ut över spelarens barn och familj.  
 

Behandlingsmetoder  
 
”Behandlingens huvudsyfte är att bryta klientens beteende och få förmågan att kunna 
tänka framåt. Ett delmål med behandlingen är att försöka bryta klientens förnekande 
kring sitt spelberoende, och få klienten inse att han faktiskt har ett beroende och därmed 
även få honom motiverad till behandling”. 

Enligt behandlingspersonal har spelaren nått botten men förstår fortfarande inte att det är 
spelet som är det största problemet. Utan han ser andra förklaringsmodeller till varför man 
mår som han gör. När klienten har nått sin personliga botten i sitt beroende, då har spelaren 
definitivt klivit över gränsen. Det är spelet som kontrollerar hela hans liv. Det finns inget 
utrymme för något annat än själva spelet och klienten har verkligen kommit in i en allvarlig 
fas.  
 

”Det används många olika frågeformulär där behandlingspersonal kan se hur mycket 
klienten egentligen spelar, om de är ute efter snabb belöning eller när och hur klienten 
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spelar. Beroende på hur mycket klienten är upplyst om sitt spelberoende, väljer vi 
frågeformulär. Detta görs främst för klientens skull, att de ska få upp ögonen för sitt eget 
spelande och inse att det faktiskt innebär problem för dem”. 

 
ASI görs på alla klienter och är en kartläggning där man kan få veta om det finns något annat i 
klienternas tillvaro som kan vara ett problem för dem. Man måste hjälpa klienterna att få 
tillbaka kontrollen över sitt liv och få dem att inse att skulderna inte är lika med summan av 
deras liv.  DSM- IV används som bedömningsintrument för att klassificera klienten . Detta 
används för att beskriva de klienter som får de mest allvarliga och negativa, psykiska, sociala 
och ekonomiska konsekvenserna av sitt spelande. Det finns olika behandlingsmetoder de 
olika behandlingshem och öppenvård använder. Behandlingsverksamheterna som vi besökt 
använder sig av KBT- kognitiv beteendeterapi, tolvstegsprogrammet, och Craig Nakkens 
teorier om personlighetsberoende. Många verksamheter kombinerar dessa 
behandlingsmetoder, detta för att rikta in sig på en unik metod för enbart spelberoende. En ny 
behandlingsform för spelberoende som har prövats på behandlingshem är Yoga. Enligt 
behandlingspersonal har den visat på goda resultat, då klienten har möjlighet att komma i 
balans med sina tankar och känslor. 
Behandlings kostnaden är väldigt hög för både behandling inom öppenvård och på 
behandlingshem. Den ligger ungefär mellan 60 000 och upp till 203 000 kronor från 8 veckor 
upp till 16 veckor. Det är från statliga avsatta medel som dessa pengar tas ifrån eller är det 
hemkommunen som betalar behandlingen, beroende var ifrån klienten kommer ifrån. Klienten 
kan även betala sin behandling själv om så önskas. 

KBT - Kognitiv beteendeterapi en av de effektiva behandlingarna  
 

”KBT- kognitiv beteendeterapi anses vara en effektiv behandling, eftersom det handlar 
om att upptäcka klientens feltankar och arbeta med att förändra dessa tankemönster om 
spelet samt börja tänka annorlunda. KBT används för alla slags spelberoende. En del av 
behandlingen består av olika motivationsuppgifter - olika frågor om motivation till 
behandlingen och detta gör klienten antingen individuellt eller i grupp och där kan 
klienten få feedback på tankar och känslor.” 
 

KBT – kognitiv beteendeterapi är väldigt vanlig behandling av spelberoende. Enligt 
behandlingspersonal så handlar spelberoende mycket om deras tankar om vinster, pengar och 
förluster. Behandlingspersonal brukar vid ett möte informera klienterna om belöningssystemet 
och om hur det fungerar i samband med spelandet. Senare får klienten öva och träna på vad 
man skall göra istället för att spela. De får göra ett schema och en struktur över aktiviteter och 
sysslor som de ska göra vid de här tillfällena. Det är viktigt att försöka göra andra aktiviteter 
istället för att spela t ex idrotta, träna, laga mat, städa eller gå på bio etc. Ibland går det bättre 
och ibland sämre. Det som fungerar bättre hos klienten, jobbar de mer med och lyfter upp. Det 
är mycket praktiska övningar och hemläxor.  
 
 

”Familjen utgör en stor del av behandlingen för klienten, behandlingshemmen har så 
kallade familjedagar där familjen deltar i samtal om klientens spelande. Poängen är att 
klienten ska inse att han har skadat hela familjen och inte enbart för honom”.  
 

Behandlingspersonal tillsammans med gruppen och dess anhöriga talar om klientens 
missbruk. Familjen får chansen att berätta om sina upplevelser av mannens spelande och hur 
de har påverkat dem. De som inte har några anhöriga alls, har oftast sämre prognoser. 
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Familjedagarna är det svåraste fasen i behandlingen för klienterna eftersom klienten möter de 
anhöriga som betyder mest för honom och inser att han har skadat dem. Det kan även ingå 
kvällsmöten med kamratföreningen, som fungerar som en stödgrupp för spelaren. Vi måste 
hela tiden jobba med klienten, de ska inte ha en chans att komma undan. 
Behandlingstiden är vanligtvis under 12 veckor eller 4 månader. 

  
”Behandlingstiden följs upp av eftervård under ungefär ett år. Det är när klienten kommer 
hem som jobbet börjar, det är då det är som svårast att hålla sig ifrån spelet och det är 
vanligt med återfall ”.  

 
Behandlingspersonal menar att om klienten är hemma och mår dåligt eller har fått ett återfall, 
får han direkt komma tillbaka till behandlingshemmet och stanna upp till en vecka. Då får han 
berätta hur han känner och delta i gruppverksamheten och även få enskilda samtal. Det är 
vanligt att klienten har suicid- tankar men det sker ofta en förändring i spelarens liv under 
behandling. 

Tolvstegsprogrammet och Craig Nakkens teori  

”Grundbehandlingen är en behandling som sker till största delen i gruppbehandling 
kombinerat med enskilda samtal. Varje enskild gruppmedlem avgör hur mycket man vill 
eller har förmåga att dela med sig av i grupp. Det som känns svårt att tala om i grupp kan 
man ta upp i individuella samtal med terapeuten.” 

Man börjar sitt tillfrisknande i grundbehandlingen. Behandlingen pågår vanligtvis under fyra 
till åtta veckor. Denna period är intensiv och välstrukturerad och behandlingen fokuseras på 
beroendet. Var och en får hjälp med att se över hur beroendet påverkat de olika perioderna av 
livet och att bearbeta de känslomässiga konsekvenserna som missbruket orsakat och utifrån 
denna insikt kunna ta ett beslut om en förändring av sitt liv.  

”Det handlar om att titta på sina konsekvenser och jobbar med att klienten måste få en 
insikt om att han har ett problem. De arbetar framför allt lösningsfokuserat och detta är 
kärnan i behandlingen”. 

Behandlingspersonal utgår från Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten och 
Tolvstegsprogrammet i behandlingen. Man arbetar med hela människan samtidigt, både 
missbruket och den underliggande personliga problematiken. Tolvstegsprogrammet är ett 12 
veckors program med gruppsittningar, enskilda samtal och obligatoriska arbetsuppgifter 
Beroendepersonligheten ses ur ett sjukdomsbegrepp. Man är inte skyldig till att man får en 
sjukdom, men däremot skyldig att ta hand om sin sjukdom. Det är en kronisk sjukdom och i 
behandlingen är det viktigt att försöka se människan bakom beroendet och att motivera dem. 
Behandlingen kan bestå av olika delar som ligger till grund för den enskildes behov. Genom 
dagliga föreläsningar ges en övergripande kunskap om beroendeproblematiken som även 
omfattar videofilmer, enskilda studier och redovisningar av individuella uppgifter. I 
behandlingen ingår även möten med anhöriga ledda av en terapeut. Ett annan viktig del i 
behandlingen är att arbeta med kognitiva tankeprocesser. Dessa påvisar hur tankar leder in i 
en känslomässig reaktion, som får klienten att agera på ett visst sätt. Destruktiva tankar leder 
till destruktiva handlingar. Genom att tydliggöra denna process får den beroende möjlighet att 
göra mer positiva val och handlingar. Målet med grundbehandlingen är att ge en god kunskap 
om beroendepersonligheten så att en återgång till ett normalt liv med hög livskvalitet är 
möjlig. Många behöver längre tid och då kan man gå in i förlängd behandling. Klienten har 
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kanske aldrig levt ett normalt liv och har därmed inget normalt liv att återvända till. Den 
förlängda behandlingen vänder sig till den som har god insikt i sin egen beroendeproblematik, 
som ändå har behov av mera hjälp för att klara av att leva utan sitt beroende och samtidigt 
känna sig tillfreds med livet.  Den förlängda behandlingen är precis som grundbehandlingen 
uppbyggd på en individuell behandlingsplan, men är inte lika intensiv.  

”Anhörigprogram förekommer också i behandlingen. Inom tolvstegsprogrammet menar 
de att det kan finnas ärftliga förutsättningar för att utveckla ett beroende och att de 
påverkas av vår sociala miljö i uppväxten”. 

Att jobba med anhöriga anses det viktigt för att kunna hjälpa klienten, eftersom de utgör ett 
stöd för klienten. Anhöriga får en möjlighet att utrycka sig och berätta om sina känslor kring 
klientens spelberoende och därmed kan klienten få en insikt om sitt problem, menar 
behandlingspersonal. De anhöriga får även information om vad spelberoendet innebär och de 
får ett stöd i den utsatta situationen.  

Behandlingspersonal beskriver även en återfallsbehandling som syftar till att lära sig vad som 
startar en återfallsprocess, hur signalerna ser ut samt att bygga upp en konkret handlingsplan 
för varje återfallssignal. Återfallsbehandlingen sker i en separat grupp, genom individuella 
uppgifter och grupparbete med andra som har en återfallsproblematik. På så sätt arbetar 
klienten fram sin egen återfallsprevention. Kunskapsnivån i gruppen är på ett sådant plan att 
deltagarna utgår från problematiken i tillfrisknandet snarare än problematiken i ett beroende.  

”Efterbehandling ingår också i tolvstegsprogrammet. Det är nu det behövs mycket stöd från 
omgivningen, men framförallt ligger ansvaret på den beroende att fullfölja det 
behandlingsprogram som man tackat ja till. För varje gång klienten tar ett steg ut i samhället 
ökar erfarenheten och självtilliten. Steg för steg och med stöd från behandlingsenheten 
bygger man upp sitt nya liv”.  

Empati och bemötande  
Enligt behandlingspersonal menar de att empati och ett gott bemötande har stor betydelse i all 
behandlingsformer. Det är av stor vikt att behandlingspersonal lyssnar uppmärksamt och 
förmedlar sin förståelse till klienterna. Med en empatisk förståelse av klienten menas inte bara 
det språkliga innehållet, utan även känslor som finns hos klienten och den djupare innebörden 
i det som klienten kommunicerar. Förståelsen utforskas med, och utvecklas genom, ett 
reflektivt lyssnande, vilket samtidigt bekräftar klienten att behandlingspersonal följer med och 
förstår. Ett empatiskt förhållningssätt visar respekt och intresse för den andres synsätt och 
förmedlar detta till klienten, vilket kan bidra till att stärka dennes tro på sin förmåga och på 
sina färdigheter. 
Bemötandet och den egna inställningen hos personalen är av jättestor betydelse för hur själva 
behandlingen går för klienten. Ett gott bemötande och mycket beröm där man talar om hur bra 
det är att klienten sökt hjälp är av stor betydelse för behandlingen. 

 
”Man måste visa intresse och ha kunskap om ämnet för att klienten skall få förtroende för 
behandlingspersonalen och för behandlingen”. 
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                          DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Genom semistrukturerade intervjuer med behandlingspersonal för spelberoende, besvarades 
undersökningens frågeställningar. Studien har haft en kvalitativt ansats vilket var positivt 
eftersom vi fick möta intervjupersoner, och på så sätt försöka skapa oss en relation med 
intervjupersonen. Genom öppna frågor blev samtalen djupare och fick en större inblick i 
problembeteendet och i verksamheterna. Att studien haft en kvalitativ ansats innebär således 
inte ett ställningstagande mot kvantitativa metoder, de båda ansatserna har olika styrkor och 
är värdefulla var för sig. Men precis som Kvale (1997) skriver är det forskningsuppgiften som 
avgör metodvalet. Om vi hade valt kvantitativ metod, så är sannolikheten inte lika stor att vi 
skulle få lika djup förståelse för problematiken.  
 
Den valda metoden semistrukturerad intervju har gjort det möjligt att belysa 
intervjupersonernas arbete och erfarenhet av spelproblematik. Den har dessutom gett studien 
ett djup vi inte tror oss kunna ha nått med hjälp av något annat tillvägagångssätt. Detta beror 
främst på den goda relation vi upplevde att metoden bidrog till att skapa vid intervjutillfällena. 
Relationen som skapades ledde till att svaren som gavs vid intervjuerna var ärliga och 
uppriktiga. Genom semistrukturerad intervju hade vi möjlighet att få uttömmande svar på våra 
frågor. Därigenom fick vi ett bredare perspektiv och djupare förståelse för problematiken. 
Nackdelen med metoden kunde vara när vi ställde slutna frågor, detta ledde till slutna svar, t 
ex ”tycker du att det finns en typisk spelare”?.... eller ”vad finns det för typiska 
spelare”?....(sluten och öppen fråga) Men lyckligtvis var intervjupersonerna pratglada och 
motiverade till att prata öppet om problematiken. 
Den kvantitativa metoden har givetvis sitt värde. Men om vi t ex hade skickat enkäter skulle 
vi ha tänkt mer på fler detaljerade frågor för att inte missa nödvändig information. Däremot 
tror vi inte att vi hade fått samma synsätt och utförliga svar som vi önskat eftersom vi hade 
missat observationen i mötet med behandlingspersonal. Intervjupersonerna vi träffade var från 
fyra olika verksamheter, detta gjorde att vi fick en klar inblick om både behandlingshem och 
öppenvårds verksamheter. Men redan efter tredje besöket kändes det tillräckligt med 
information, eftersom vissa av verksamheterna hade liknande metoder och arbetssätt. Vi anser 
också att det hade varit av intresse av att intervjua klienter med spelproblematik och kunna 
besvara studiens syfte genom deras perspektiv.  

Resultatdiskussion 
Syftet med den kvalitativa studien var att belysa varför unga män fortsätter spela trots 
negativa konsekvenser. Samt beskriva vad det finns för behandling till att ta sig ur sitt 
spelberoende.  Resultatdiskussionen belyser de delar av resultatet som vi funnit särskilt 
intressanta för studiens syfte och frågeställningar. Genom våra intervjuer med 
behandlingspersonal har studiens syfte uppnåtts på ett positivt sätt. 
 
I vårt empiriska resultat och tidigare forskning har det visat sig att det inte finns någon typiskt 
personlighet för spelberoende, men däremot är den typiska spelaren en ung man med 
invandrar bakgrund. Nakken, (1996) beskriver missbrukpersonligheten hos personer som har 
någon form av missbruk eller beroende. Med det menar han att personen i sitt beroende 
utvecklas till en annan person och får en annan personlighet, alltså inte att personen har en 
typisk personlighet som lättare drabbas av beroende. Genom våra intervjuanalyser och 
Edström (2008), Ortiz (2006) och Nilsson (2002), har vi kommit fram till detta beror på att 
det är vanligare att männen har större makt hos invandrarfamiljer, det är han som själv styr 
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och bestämmer över hemmet och ekonomin. Detta gör att familjen oftast inte ifrågasätter 
mannens utgifter. Eftersom invandrarfamiljer har en annan kultur och levnadssätt så är det 
inte lika acceptabelt att söka professionell hjälp utanför hemmet. Detta gör att klienten och 
hans familj inte kan ta till sig behandlingen på samma sätt, och på så vis blir det svårare att 
upptäcka spelaren och han kan fortsätta spela trots negativa konsekvenser. 
 
Edström (2008), Ortiz (2006) samt Brené och Olson (2005) stämmer bra överens med vårt 
resultat, om vilka drivkrafter som påverkar spelaren att fortsätta sitt spelande. Som t ex att 
spelaren upplever en stunds lättnad eller ett andrum från en svår livssituation, social påverkan, 
kicken – och euforikänslan som han upplever i början av sitt spelande. I jämförelse med 
tidigare forskning, anser vi att ”kicken” – och euforikänslan väger tyngst hos spelaren och att 
detta var den största faktorn till att han fortsätter spela. Spelaren förväntar sig hela tiden ”den 
stora vinsten” trots att han VET att det är liten sannolikhet att vinna. Egentligen är det lika 
stor sannolikhet att det inträffar en olycka än att vinna den stora vinsten, t ex högsta vinsten 
på lotteri är 1 000 000 kronor och chansen är 1 på 300 000 att vinna. Men vad är det 
egentligen som driver honom att forstsätta spela när han ser att det är liten sannolikhet och att 
han har nått botten, försummat sin familj, har tagit slut på alla pengar och mår dåligt?  Det vi 
menar är den ”kicken” och euforikänslan han får av makten. Alltså anser vi att MAKTEN är 
den betydande faktorn som driver han att spela. Antingen är han en person som är van vid 
makt och tro sig kunna styra över slumpen eller är han en maktlösperson som saknar makt i 
sitt liv och vill genom sitt spelande uppnå makt och styra slumpen.  
 
Intervju personerna och Edström (2008), Ortiz (2006) och Nilsson (2002) var eniga om att de 
personer som spelar för att fly och skapa andrum i sitt liv, söker kontroll i något annat. Spelet 
blir en ersättning för att skapa kontroll och därmed även kunna styra sitt liv. Det är 
belöningssystemet och dopaminsystemet, som gör att den upplevelsen blir så stark. Personen 
får ingen kontroll över sitt spelande. Därför anser vi att när spelaren väl är i fasen 
spelberoende så slutar han nöja sig med att betala tillbaka sina skulder. Utan hans tänkande 
sträcker sig nu till både vinna tillbaka de förlorade pengarna för att betala tillbaka men även 
vinna till sig själv. Men även om han vinner den stora vinsten där han kan betala tillbaka och 
tjäna till sig själv så fortsätter han spela för att vinna både tillbaka och till sig själv ytterligare 
som en ond cirkel. Det är en tillvänjning som successivt ökar. Detta i sin tur påverkar 
dopaminsystemet och belöningssystemet, och det blir en toleransökning som vilket missbruk 
som helst.  I jämförelse med den biopsykosociala modellen, tar Rönnberg (2005) upp olika 
faktorer till varför man börjar spela men inte varför spelaren fortsätter sitt spelande trots 
negativa konsekvenser. Medan tidigare forskning som Ortiz (2006), Edström (2008) och 
Brené (2007) samt våra intervjuer indikerar på den sociala påverkan, reklam, euforikänsla och 
jakten på förlorade pengar. Vi tycker att deras resonemang är viktiga men att de borde belysa 
och väga upp faktorn makt mer. Den sociala påverkan och reklam har självklart stor 
betydelse, spelaren vill känna sig delaktig och engagerad som vilken individ som helst även 
om det handlar om spelet. Det är också viktigt att tänka på att det alltid är mer än en faktor 
som är avgörande för spelberoendet och dess utveckling.  
 
Vi anser att den tidigare teori samt vårt empiriska resultat kompletterar varandra när det gäller 
tänkandet kring Jack Vegas.  Båda har kommit fram till att Jack Vegas är bland de mest 
beroendeframkallande spelformerna. Edström (2008) förklarar vad spelautomaterna innebär 
och hur de fungerar. Medan intervjupersonerna inte hade lika stor erfarenhet av spelmaskinen 
i sig utan mer om spelarens känslor kring sitt spelande. Det vi har kommit fram till är att för 
att kunna skapa ett beroende, ska det vara en kort tid mellan insats och vinst – alltså ett snabbt 
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spel med snabb belöning. Därmed hinner inte spelaren tänka på de negativa konsekvenserna 
under upphetsningen av insatsen. Utan han ser vinsten som skicklighet och förlusten som otur. 
Därför undrar vi om det behövs mer kunskap kring spelmaskiner eftersom det har bevisats 
vara bland den vanligaste spelformen och mest beroendeframkallande, för att kunna hjälpa 
klienten och erbjuda honom rätt behandling.  
 
 I vår studie har vi kommit fram till att alla klienter söker hjälp för sin ekonomiska sits. I 
jämförelse med vår tidigare forskning så har de inte nämnt denna aspekt. Vi tycker det är 
viktigt att belysa detta eftersom genom våra intervjuer och tidigare forskning har det 
framkommit i vårt resultat att klienten söker hjälp när han har nått botten. Med detta menas 
bland annat att han har skulder och har helt tappat kontrollen över sin ekonomi. Han söker 
hjälp för sin ekonomi för det är det primära problemet för honom i detta skede och inte själva 
spelberoendet, han inte vill inse att han har ett problem. I spelberoende ligger det så mycket 
skuld och skam, så har förnekar sitt problem och detta fungerar som en försvarsmekanism. 
När han beslutar sig för att söka hjälp, söker han för sin ekonomi och inte för att han är 
motiverad att bli av med sitt beroende. För att spelaren ska få insikt och få upp ögonen inför 
att han har ett spelberoende används frågeformulär som ASI, för att kartlägga hans spelande. 
 
Det vi har uppmärksammat genom vår undersökning är att det finns bara ett behandlingshem i 
hela Sverige som är specifikt inriktat enbart mot spelberoende. Detta är anmärkningsvärt 
eftersom spelproblematiken påvisats vara, genom tidigare forskning, som vilket missbruk som 
helst. Vi fick en känsla genom intervjuerna att spelproblematiken är fortfarande ett relativt 
dolt problem och att klienterna inte vet att det finns hjälp att tillgå samt att de inte vet vilket 
beroende de ska klassa sig som. Däremot kompletterar både tidigare forskning Edström 
(2008) Ortiz (2006), Rönnberg (2005) och Nilsson (2002) samt våra intervjuer varandra på så 
sätt att behandlingsmetoderna KBT – kognitiv beteendeterapi samt tolvstegsmodellen är bland 
de effektivaste och de vanligaste metoderna de använder både på behandlingshem och i 
öppenvårdsverksamhet för spelberoende. I början har dessa metoder enbart använts för t.ex. 
alkohol och narkotika missbruk men efterhand insåg man att det även kunde användas för 
spelproblematik. Tidigare forskning samt vårt empiriska resultat beskriver vikten av att bryta 
ned klientens beteende och upptäcka klientens feltankar och ändra hans tankemönster, så 
klienten kan tänka framåt. Detta är huvudmålet för båda behandlingarna och detta anser vi 
vara det viktigaste i behandlingen med spelberoende. Behandlingen går ut på att klienten skall 
fokusera på de problem han har här och nu. 

 
Familjen utgör en viktig del av behandlingen i både KBT och tolvstegsprogrammet. Att ha 
någon nära anhörig eller vän i behandlingen, tycker vi är väldigt viktigt att föra fram. Att det 
finns någon som är där och kan stötta i svåra stunder och kunna ersätta deras tidigare sociala 
miljö. Tidigare forskning nämner inte så mycket om anhörigprogram och anhörigas vikt i 
behandlingen utan allt är upptill klienten. Men enligt våra intervjupersoner så utgör anhöriga 
och anhörigprogrammen en stor del i klientens tillfrisknande och i behandlingen. De kan vara 
ett stort stöd för klienten.  
 
Det vi bedömer är viktigt i de olika behandlingsmetoderna är att det krävs en lång uppföljning 
och eftervård, eftersom det har bevisats genom intervjuerna att den svåraste fasen i 
behandlingen är just när klienten kommer hem från vårdenheten. Det är oftast då 
återfallsrisken är stor och tilliten till sig själv inte är så hög. Det som gör att klienten lyckas 
med sin behandling är att de måste vara motiverade till sin behandling och ta sitt spelberoende 
på allvar därefter kan behandlingspersonalen börja arbeta lösningsfokuserat med klienten och 
ta sig ur sitt spelberoende. I den teoretiska forskningen inriktas de olika 
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behandlingsmetoderna enbart mot klienten och missar behandlingspersonalens bemötandets 
betydelse och förhållningssätt. Medan i vårt empiriska resultat har det visats att 
behandlingspersonalens bemötande och engagemang har en stor betydelse för att 
behandlingen ska få en lyckad utgång.  

Sammanfattande slutsatser 
Studien ger en bild av hur vägen in och ur ett spelberoende kan se ut. Att spelaren fortsätter 
spela trots negativa konsekvenser samt vilken behandling som finns att tillgå kan vara 
följande: 

• Eufori känslan och kicken av spelandet är i början den primära orsaken till att han 

spelar. Känslan av att han kan styra och kontrollera maskinen utgör en maktkänsla 

som är drivkraften i hans spel. 

• Hans spelande blir senare något utav en jakt på förlorade pengar och det blir som en 

ond cirkel för honom.  

• Han skapar en relation med spelmaskinen. Spelaren tror sig kunna styra den och 

hämnas på spelmaskinen. Han tror sig vara skicklig när han vinner och har otur när 

han förlorar.  

• Jack Vegas maskiner har bevisats vara mest beroendeframkallande spelet, eftersom det 

är kort tid mellan insats och vinst för spelaren. Vilket gör att spelaren inte hinner tänka 

på de negativa konsekvenserna. 

• KBT- kognitiv beteendeterapi samt tolvstegsmodellen är de mest vanliga och effektiva 

behandlingsmetoderna som används i behandling för spelberoende idag.  

• En specifik behandling inriktad enbart mot spelberoende finns på ett behandlingshem 

och det är en kombination av KBT - och tolvstegsmodellen.  

• Behandlingen går ut på att genom gruppsamtal, enskilda samtal samt anhörig träffar 

komma till insikt och arbeta med sig själv och sitt beroende. För detta krävs det att 

klienten själv är motiverad och inte enbart vill ha åtgärd med sin ekonomiska sits. 

• En viktig del av behandlingen är eftervården och uppföljning. Detta är lika 

betydelsefullt som själva behandlingen. Eftersom den svåraste fasen för klienten är när 

han kommer hem, efter behandlingstiden. 

• För att minska återfall samt för att klienten inte skall återgå till sitt tidigare 

beteendemönster, krävs det nolltolerans på spelandet. Alltså kan klienten inte återgå 

till att vara en social spelare. 
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Förslag till framtida forskning 
För att bredda förståelsen och utveckla forskningen för behandlingspedagogiskt arbete kring 
spelberoende bör denna studie utökas med liknande forskning. Till exempel varför kommer 
det sig att största delen av spelarna är unga män med invandrarbakgrund? Vad är det som 
skiljer sig rent kulturellt? På vilka sätt kan man hjälpa personer och dess familj med annan 
kultur, och få dem att ta till sig behandlingen på ett bra sätt? Samt få dem att söka hjälp 
utanför hemmet.  
Spelberoende är fortfarande ett relativt dolt problem och det behövs mer detalj kunskap och 
mer specifik inriktad behandling för spelproblematik. Detta för att förbättra kunskapen inom 
problemområdet och kunna använda det på bästa sätt i det behandlingspedagogiska arbetet. 
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Bilaga I                                                                                                          

 
Missiv till deltagare i studien Arbetstitel 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av är 
de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt vi kan för att ditt deltagande i vår 
studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 
 
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 
syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 
utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 
deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta längre. 
 
Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du 
inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt deltagande 
i studien. 
 
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det är 
just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 
 
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien / uppsatsen kommer 
att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Du 
kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 
 
 
Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss är 
det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just dem vi 
intresserar oss för. 

 
  
                                        namn                    Malin Blomqvist 
 

                                                                         
                                        namn                       Julie Gedeon 
 

 
               Växjö 09- 01- 27 
 
 
Handledare: Maud Johansson 
Examinator: Gill Croona 
Kursansvarig: Marita Rosell Marita.Rosell@vxu.se 
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Bilaga II 

 
FÖRFRÅGAN OM MEDVERKAN I C- UPPSATS 
                                                                                                   Växjö 09- 01-27 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 
missbrukarvård” 120 p, vid Växjö universitet. 
Vi sänder detta brev för att förtydliga våra önskemål efter vårt telefonsamtal den 2009-01-28. 
 
Vårt intresse rör spelmissbruk och om varför unga män fortsätter spela trots negativa 
konsekvenser, samt vilken behandling som finns för att ta sig ur sitt spelberoende. 
 
När det gäller detta anser vi att er kunskap och erfarenhet skulle vara mycket intressanta att få 
ta del av 2009-01-28. 
För att få göra detta vill vi intervjua dig genom semi- strukturerad intervju. 
 
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och 
som har lägst magisterexamen. Examinatorerna har doktorsexamen. Detta kan ses som en 
kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Malin Blomqvist 
                                         Julie Gedeon 
 
 
 
Handledare: Maud Johansson 
 
Examinator: Gill Croona 
 
Kursansvarig: Marita Rosell Marita.Rosell@vxu.se 
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Bilaga III 

INTERVJU GUIDE 
- Semi- strukturerad intervju        
 
1. Intervjupersonen   
– Vad intervjupersoner har för kön, utbildning och erfarenhet. 
– Vad har du för speciell teori som din kunskap vilar på?  
– Varför har du valt att arbeta med just detta? 
– Har du arbetat med annan missbruksproblematik än spelberoende? 
 

2. Spelaren / klienten  
– Hur ser den typiska klienten ut som har spelberoende? 
– Vilka slags personer faller för spelberoende? 
– Hur är det att jobba med dessa klienter? 
– Vad finns det för orsaker att klienterna börjar spela? 
– Finns det samband mellan kriminalitet och klienter med spelberoende?  
– Hur vanligt är det med andra komplikationer, t.ex. alkoholmissbruk i samband med sitt 

spelande?  
– På vilka sätt kommer klienten i kontakt med behandlingshemmet/ eller övrig behandling? 
– Hur kan klientens ekonomi se ut när han kommer till behandlingen?  
 
3. Vad är det som driver spelaren att fortsätta sitt spelande, trots negativa 

konsekvenser?  
– Vad kan det finnas för olika konsekvenser av spelberoendet? 
– Vilket spel är mest problematiskt, enligt Er? 
– Vad skiljer sig Jack Vegas från övriga spel? 
– Vad har du för tankar kring spel av Jack Vegas- maskiner? 
– Vad tror du klienter har för tankar kring Jack Vegas spelande? 
– I vilken fas i spelandet, brukar klienterna inse att det har ett spelberoende? Eller när? 
 
4. Behandling 
– Vad känner du till för arbetssätt/metoder i behandling för personer med spelberoende? 
– Vad använder ni er utav för behandlingsmetoder? Varför använder ni just denna 

behandlingsmetod? 
– Vilken är den svåraste fasen att genomgå för klienten i behandlingen? 
– Hur lång är den vanligaste behandlingstiden hos er? 
– Skiljer sig behandlingen i olika spelberoende? T.ex. Jack Vegas? 
– Vad har personalens bemötande och inställning för betydelse i behandlingen? 
– Hur brukar ni och klienten gå tillväga vid skuldsanering? 
– Hur vanligt är det med återfall? Har ni uppföljning?  
– Vem står för kostnaderna i behandling? Vad kostar behandlingen?  
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