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Sammanfattning 

Titel: Relationen mellan spelberoende och kriminalitet: en kvalitativ studie med fem före 

detta spelberoende med kriminell bakgrund 

Författare: Aicha Häfener & Raoline Ilia  

Handledare: Madeleine Sultan Sjöqvist. 

Ett spelberoende kan påverka en person på olika plan men syftet med denna uppsats är att 

studera hur relationen mellan ett spelberoende och ingången till kriminalitet ser ut. För att 

beskriva denna relation har fem kvalitativa intervjuer utförts med fem före detta spelberoende 

med kriminell bakgrund. Utifrån Bourdieus teori om habitus och fält samt normer och 

normalitet som en social konstruktion förklaras också en spelberoendes väg in i kriminalitet.  

Resultatet visar att personer med ett spelberoende ofta vistas i en miljö där kriminella 

handlingar inte ses som något avvikande och att det därför blir enklare att bryta mot 

samhällets normer. Utöver det framgår det att spelberoendet i vissa fall har försvagat 

informanternas band till samhällets institutioner vilket har lett till en normupplösning. Det 

övergripande skälet till att informanterna begick brott var de finansiella påfrestningarna, men 

bekräftelse och status var också bidragande faktorer.  

Nyckelord: Spelberoende, kriminalitet, normer, habitus, socialt fält. 

  



 
 

 
 

Abstract 

Title: The relationship between gambling and crime: a qualitative study with five former 

gamblers with criminal background 

Authors: Aicha Häfener & Raoline Ilia 

Supervisor: Madeleine Sultan Sjöqvist 

A gambling addiction can affect a person on different levels, but the purpose of this study is 

to explore the relationship between problem gambling and the entrance to a criminal path. To 

describe this relationship we have conducted five qualitative interviews with five former 

gamblers with criminal backgrounds. Based on Bourdieu's theory of habitus and field as well 

as norms and normality as a social construction it helps us explain a gamblers road to crime.  

The results show that people with a gambling addiction often are in an environment where 

criminal acts are not seen as deviant and therefore it´s easier to violate the social norms. In 

addition, it appears that gambling in some cases has weakened the informant’s ties to the 

institutions of society which has led to a blurring of moral standards. The main reason to why 

the respondents committed the crime was the financial strain, but confirmation and status 

were also contributing factors. 

Keywords: Gambling, crime, norms, habitus, social field. 

 

 

 

  



 
 

 
 

Förord 

Vi vill tacka våra informanter för att de har varit otroligt öppna och generösa när de berättat 

om sina erfarenheter. Det har varit väldigt intressant att få ta del av deras kunskap och det är 

något vi kommer bära med oss i framtiden. Utan dem hade denna uppsats inte varit möjlig!  

Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete, trots att det ibland varit jobbigt har vi 

arbetat hårt och stöttat varandra till ett slutgiltigt resultat. Vi står båda gemensamt bakom hela 

uppsatsen, men Aicha har haft huvudansvaret för metod och tidigare forskning medan Raoline 

varit mer inriktad på inledning och teoretiska utgångspunkter. Analys/Diskussion och slutsats 

har vi skrivit gemensamt.  

 

Stockholm, Maj 2012 

Aicha & Raoline  
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer vi att presentera studiens bakgrund om spelberoende i allmänhet och 

även gå in på vår egen förförståelse av ämnet. Detta följs sedan upp med studiens syfte och 

frågeställningar.  

1.1 Bakgrund 

Spel om pengar är för många ett roligt och spännande tidsfördriv och tycks numera vara en 

ganska naturlig del av vår vardag. För de flesta är spel och vadslagning bara associerat med 

positiva upplevelser, men inte för alla. För några människor är spelandet en sysselsättning 

som tar upp hela vardagslivet. Andra delar av livet som t.ex. arbete, familj och fritidsintressen 

blir sekundära och spelet kommer i första hand. Det är dessa människor som vi kallar 

för”spelberoende”. Spel om pengar kan följaktligen få negativa konsekvenser för spelaren, de 

anhöriga och även möjligen för samhället (Nilsson 2002:37). 

Förra året skrev vi vår B-uppsats där vi undersökte hur en individ utvecklar ett spelberoende 

och vilka följder det kan få. Det här året ligger vårt intresse i att se hur relationen mellan ett 

spelberoende och ingången till kriminalitet ser ut. Genom vår B-uppsats fick vi reda på att 

kriminella handlingar inte är en ovanlig konsekvens av ett spelberoende. Även om en djupare 

analys av just denna information inte var relevant för vår B-uppsats så fann vi det väldigt 

intressant och valde därför att fördjupa oss i detta ämne i vår C-uppsats.  

Så vitt vi vet har det inte gjorts någon svensk forskning specifikt kring relationen mellan 

spelberoende och ingången till kriminalitet. En hel del forskning visar att det troligen finns en 

koppling men djupare än så har ingen gått in på ämnet. Vi har dock hittat en del internationell 

forskning men av den forskning vi tagit del av har alla varit av kvantitativ karaktär. Därför 

valde vi att utföra en kvalitativ studie om relationen för att försöka tillföra något nytt på 

forskningsområdet.  

1.2 Centrala begrepp 

1.2.1Spelberoende 

I boken ”Jakten på jackpott” skriver Nilsson (2002) att spelberoende numera är en klinisk 

diagnos som klassas som en impulskontrollstörning (Nilsson 2002:43). Han redovisar också 

de kriterier som DSM – IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorders IV) (1994) 
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tagit fram för att kunna särskilja de som är spelberoende och de som har spelproblem. Denna 

mall har använts för att fastställa att intervjupersonerna varit spelberoende och därmed varit 

av intresse för vår studie. Nedan följer en lista på de kriterier som fastställer om en person är 

spelberoende.  

Diagnoskriterierna gäller en person som: 

 ständigt tänker på spel (t.ex. är upptagen med att planera nästa speltillfälle eller 

fundera över hur han eller hon kan skaffa pengar att spela med) 

 behöver spela med allt större summor för att få den önskade spänningseffekten    

 misslyckas upprepade gånger med att kontrollera, begränsa eller sluta upp med 

spelande 

 blir rastlös eller irriterad när han eller hon försöker att begränsa eller sluta upp med 

spelandet 

 spelar för att slippa tänka på problem eller för att lätta upp negativa känslotillstånd 

 spelar för att revanschera sig (“jagar” tidigare förluster) 

 ljuger för anhöriga, terapeuter och andra personer för att dölja vidden av sitt spelande 

 har begått brott som förfalskning, bedrägeri, stöld eller förskingring för att finansiera 

spelandet 

 har äventyrat eller förlorat en personlig relation eller utbildnings eller 

karriärmöjlighet på grund av spelandet 

 förlitar sig på att andra kan lösa en finansiell krissituation som uppstår på grund av 

spelandet.  

 

(Statens folkhälsoinstitut 2010: 23). 

För att bli klassad som en spelberoende bör personen ha uppfyllt minst fem av dessa kriterier 

medan de med spelproblem endast har tre eller fyra av kriterierna. Att ha spelproblem innebär 

att de kan förekomma negativa konsekvenser som en följd av ditt spelande men det är inte 

lika allvarligt som för någon med ett spelberoende. Däremot betyder ett spelproblem att det 

finns en risk för att utveckla ett spelberoende. Därför bör hjälp sökas redan i detta stadium 

(Nilsson 2002: 39-41).  

1.2.2 Spel om pengar 

Vi har valt att definiera spel om pengar med samma definition som presenteras i SWELOGS, 

Swedish Longitudinal Gambling Study, rapport ”Spel om pengar och spelets omfattning i 

Sverige 2008/2009”. Spel om pengar innebär: 
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• Två parter eller fler satsar något av värde (insats). 

• I hopp om att vinna något av större värde (vinst). 

• Vem som vinner och förlorar beror på utgången av händelser som är okända för 

deltagarna när de gjorde insatsen (resultat). 

 

Ibland inkluderas också slumpen i definitionen av spel om pengar eftersom det är ett vanligt sätt att 

uppfylla den sista punkten i definitionen ovan (Statens folkhälsoinstitut 2010: 23).  

Vi har dessutom valt att ta med svenska lotterilagens (SFS 1994:100) definition av spel om 

pengar: 

3 § Med lotteri avses i denna lag en verksamhet där en eller flera deltagare, med 

eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde an vad var och en av de övriga 

deltagarna kan få. […] Vid bedömningen av om en verksamhet har ett lotteri skall 

hänsyn tas till verksamhetens allmänna karaktär och inte endast till den större eller 

mindre grad av slump som finns i det enskilda fallet (Statens folkhälsoinstitut 2010: 

23). 

1.3 Introduktion till spel om pengar 

Ur en historisk synvinkel har spel och spel om pengar förekommit i mer än 5000 år. Redan 

innan Kristi födelse har arkeologiska fynd visat föremål som användes som tärningar och kort 

(Nilsson 2002: 16-17). I dagsläget kan spel om pengar både ske formellt och informellt. Med 

formellt menas att man spelar mot någon slags spelarrangör medan informellt syftar till spel 

sinsemellan varandra, det vill säga att man inom en grupp spelar om olika värdesaker och 

pengar men vinsten lämnar aldrig gruppen. I takt med moderniseringen av samhället har spel 

om pengar blivit allt mer kommersiellt. Spel sker i första hand inte mot varandra utan oftare 

på ett formellt sätt, alltså mot en yttre motståndare som en spelarrangör. Detta innebär att 

spelets fördel alltid ligger hos arrangören eller också ”huset” som det kan kallas. Det går att 

spela mot varandra i t.ex. poker men då tas oftast en procentandel av vinsterna ut till 

spelarrangören (Statens folkhälsoinstitut 2010:23). 

Spel om pengar sker i de flesta delar av världen och utbudet fortsätter att växa. De allra 

vanligaste spelformerna internationellt sätt är lotto, vadslagning, bingo, spelautomater och 

kasinospel.  En annan populär spelform internationellt såväl som i Sverige är onlinespel. 

Variationen och utbudet på onlinespel ökar ständigt och är en av de spelformer som omsätter 

mest. Vissa länder har en reglering för vilka onlinespel som är tillåtna medan andra har släppt 
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marknaden helt fri. EU–parlamentet fastslog i mars 2009 att när det gäller frågan om spel och 

lotteri är EU-länderna fria att göra sin egen reglering. Denna fråga är dock omstridd då vissa 

länder som Spanien, Danmark, Italien och Frankrike arbetar för att liberalisera spelmarknaden 

medan länder som Norge, Nederländerna och Tyskland vill behålla spelmonopolet (Statens 

folkhälsoinstitut 2010: 23).  

1.4 Spelets omfattning i Sverige 

Sedan år 1999 har Statens folkhälsoinstitut arbetat med att bredda kunskap om ämnet för att 

utveckla förebyggande metoder. De har bland annat lett och finansierat ett projekt som är 

kallad för SWELOGS, Swedish Longitudinal Gambling Study, med syfte att utöka 

informationen om problematiken.  År 2008 gjordes en befolkningsstudie av SWELOGS som 

genomfördes från november 2008 till augusti 2009. Urvalet i mätningen består av 15 000 

slumpmässigt utvalda personer mellan 16 - 84 år. Studien visade att ca 70 % av Sveriges 

befolkning har spelat om pengar det senaste året och ca 40 % av befolkningen har spelat 

under den senaste månaden. Vidare visar studien att spel om pengar är vanligare bland äldre 

än bland yngre samt att det är fler män än kvinnor som spelar. Den vanligaste formen av spel 

för både män och kvinnor är lotteri som t.ex. Triss eller Keno. Utöver det är tips och sportspel 

mer förekommande bland män medan kvinnorna hellre väljer bingolotto eller liknande. De 

som spelar minst är de med högskoleutbildning och där spelandet sker mest är bland de med 

gymnasieutbildning som den högsta utbildningen. Spelandet ökar i takt med inkomsten men 

avtar något i de högsta inkomstgrupperna. Resultatet i studien visar också att det finns en 

skillnad bland spelandet när det gäller socioekonomiskt status, kön, utbildning, födelseland, 

familjesituation samt beroende på vart i landet man bor (Statens folkhälsoinstitut 2010: 7).  

1.5 Förförståelse  

Alla präglas vi av våra tidigare kunskaper vilket betyder att hur vi tolkar och upplever 

verkligheten grundar sig i vår förförståelse av ett visst fenomen.  Som forskare påverkas man 

av sina subjektiva uppfattningar och tidigare erfarenheter (Thurén 2007: 60-61).  Det innebär 

att det är viktigt att vara medveten om sin förförståelse för att på bästa sätt kunna hantera den 

och därmed veta hur den kan påverka studien och resultatet. 

Då vi tidigare studerat i ämnet spel om pengar och spelberoende så bär vi på en förförståelse 

om att det finns ett samband mellan spelberoende och kriminalitet. I vår B-uppsats undersökte 

vi hur det kommer sig att individer blir spelberoende samt vilka konsekvenser det kan leda 

till. Genom att ta del av tre före detta spelberoendes historier fick vi reda på att de en eller 
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flera gånger hade begått kriminella handlingar till följd av deras spelberoende. Därmed 

väcktes som sagt vårt intresse för att fördjupa oss i relationen mellan spelberoende och 

kriminalitet. 

1.6 Syfte 

Syftet med vår studie är dels att belysa relationen mellan spel och ingången till kriminalitet 

genom kvalitativa intervjuer med före detta spelberoende med kriminell bakgrund, dels att 

förklara relationen med hjälp av relevant teoribildning.    

1.7 Frågeställningar 

1. Hur beskrivs relationen mellan ett spelberoende och kriminalitet utifrån 

informanternas berättelser?  

2. Hur kan en spelberoendes väg in i kriminalitet förklaras utifrån relevant 

teoribildning?  

1.8 Avgränsning 

Studien beskriver och förklarar relationen mellan hur en person kan gå från att vara 

spelberoende till att begå vissa kriminella handlingar. Vi kommer således inte att gå in på 

sambandet mellan dem i motsatt riktning, det vill säga hur kriminalitet kan bidra till ett 

spelberoende. Våra informanter är alla män och anledningen till att vi gjorde den 

avgränsningen är att den forskning som finns inom området till största delen bygger på just 

män och även för att de rent statistiskt är den mest framträdande gruppen inom detta 

forskningsområde (Statens folkhälsoinstituts 2010: 6). Vi har i uppsatsen valt att avgränsa oss 

till endast spel som handlar om pengar. När vi använder benämningen ”spel” i uppsatsen så 

syftar vi på spel om pengar.  Det betyder att insatsen i spelet alltid är pengar som t.ex. i poker, 

spelautomater och oddset. Det kändes som en självklarhet i detta syfte eftersom att det är den 

typen av spel som enligt vår mening kan få stora konsekvenser för spelaren.  
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2. Metod 

I metodkapitlet redogör vi för hur studien har genomförts. I detta kapitel kommer läsaren att 

få följa processen till vårt slutresultat.   

2.1 Kvalitativ metod  

Vi anser att den lämpligaste metoden för vårt arbete är en kvalitativ metod eftersom vi strävar 

efter att bredda förståelsen och illustrera relationen utifrån intervjupersonernas uppfattning. 

Den kvalitativa metoden har som avsikt att fånga upp individens subjektiva upplevelser 

utifrån hennes egna ord och perception. Enligt Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) är den 

kvalitativa metoden den bästa metoden för att kunna få så beskrivande material som möjligt. 

Genom denna forskningsstrategi blir det möjligt att komma djupare in på ämnet och därmed 

öka förståelsen (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005: 91) . 

2.2 Hermeneutiska synsättet 

Det hermeneutiska synsättet har en stark koppling till den kvalitativa metoden. Synsättet 

syftar till att skapa en förståelse från en texts mening. Det vill säga att den text som 

framkommer från våra intervjuer blir föremålet för vår tolkning och analys. En central del i 

det hermeneutiska synsättet är förförståelsen vi alla bär med oss och det är av den anledningen 

vi har valt detta perspektiv som metod. Vi är medvetna om att vi har en viss förförståelse 

vilket är svårt att bortse därför väljer vi att avsiktligt använda oss av den.  

Tolkningen av en texts mening kännetecknas som den hermeneutiska cirkeln. Detta innebär 

att en texts mening formas utifrån hur man förstår textens helhet. Processen kan beskrivas 

som en rörelse mellan vår förförståelse, det vi tolkar och det sammanhang som tolkningen 

förekommer i. Forskaren måste först se till helheten av fenomenet för att därpå studera 

delteman av fenomenet. Till sist studeras delarna i sin helhet vilket innebär att tolkning av 

varje deltema påverkas av hur forskaren uppfattar forskningsintervjuns övergripande bild 

(Larsson, Lilja & Mannheimer 2005: 93). 

2.3 Bearbetning av empiri 

Intervjuerna har transkriberats i sin helhet, med undantag för eventuella pauser som skratt, 

suckar o.s.v. som inte anses vara väsentligt för resultatet. Efter att intervjuerna transkriberats 

kommer vi använda oss av meningskoncentrering som analysmetod (Aspers 2007: 174). 

Meningskoncentrering har som syfte att förkorta det intervjupersonerna svarat vid 
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intervjutillfället. Processen innebär att vi omformulerar och sammanfattar det som sagts vid 

intervjun för att skapa en sammanhängande text. Vi kommer presentera intervjuerna som en 

flytande text men på vissa ställen kommer vi flika in med citat för att ge läsaren en mer 

nyanserad bild av intervjupersonerna (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005: 106). 

2.4 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som intervjustrategi. Enligt Aspers 

(2007) innebär denna intervjustrategi att forskaren har förberedda frågor som den följer men 

att det också kan förekomma följdfrågor (Aspers 2007: 137). På så sätt kan vi välja vad vi vill 

ta upp i intervjuerna men har samtidigt utrymme för att hålla en öppen dialog.  

Innan intervjuerna genomfördes fick alla deltagare ta del av kriterierna från DSM – IV 

(Diagnostic and statistical manual of mental disorders IV) för att vi skulle kunna fastställa att 

de varit spelberoende. I samband med kriterierna fick de information om syftet med vår studie 

samt vad deras medverkan skulle innebära, vilket kommer med som en bilaga i studien. Vi la 

stor vikt på att låta informanterna tala fritt för att inte på något sätt påverka svaren de gav. För 

att skapa en avslappnad och bekväm miljö för informanterna lät vi de själva bestämma plats 

och tidpunkt för intervjun. Utöver det så spelade vi in intervjuerna på band vilket alla 

informanterna gav sitt medgivande till. Vi var två som deltog vid intervjuerna för att inte gå 

miste om någon viktig information, medan den ena antecknade förde den andra samtalet. På 

detta sätt kunde en av oss enbart fokusera sig på att hålla i dialogen och rikta all 

uppmärksamhet till informanten. 

2.5 Urval 

För att besvara våra frågeställningar har vi valt att utföra fem intervjuer med före detta 

spelberoende med kriminell bakgrund. Rekryteringen av intervjupersoner har skett genom den 

så kallade snöbollsmetoden. Metoden innebär att vi valt en lämplig deltagare som sedan 

introducerat oss för en annan lämplig deltagare och så vidare (Larsson, Lilja & Mannheimer 

2005: 174). Urvalet har således inte skett slumpmässigt vilket betyder att det har varit en viss 

selektion gällande våra deltagare.  

Vi valde före detta spelberoende med kriminell bakgrund som våra informanter för att vi 

anser att deras uppfattning och historier är av stor relevans för vårt ämne. Genom deras 

berättelser hoppas vi kunna belysa relationen mellan spel och kriminalitet på en djupare nivå.  

Det gemensamma kravet för våra informanter är att de ska ha varit spelberoende enligt 
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kriterierna som framställts av DSM – IV (Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders IV) som vi har presenterats i avsnittet ”centrala begrepp”. Ytterligare ett krav är att 

de ska ha utfört en eller flera kriminella handlingar under perioden de varit spelberoende. 

Anledningen till att vi valde före detta spelberoende är för att vi tror att de ger en mer 

nyanserad bild än vad en person som fortfarande spelar skulle göra. Dessa intervjupersoner 

kommer kort att presenteras i nedanstående avsnitt. 

2.5.1 Presentation av intervjupersonerna  

För att försäkra intervjupersonernas anonymitet har de fått pseudonymer. 

Intervjuperson 1: Stefan 23 år gammal, intervjutillfällen(1) 

Intervjuperson 2: Daniel 25 år gammal, intervjutillfällen(1) 

Intervjuperson 3: Deniz 22 år gammal, intervjutillfällen(2) 

Intervjuperson 4: Martin 23 år gammal, intervjutillfällen(1) 

Intervjuperson 5: Andreas 27 år gammal, intervjutillfällen(1) 

2.6 Etiska övervägande 

Larsson (2005) tar upp vikten av att överväga de etiska frågorna vid en kvalitativ forskning då 

forskaren ofta tar del av känslig och privat information. De etiska frågorna kan variera 

beroende på syftet med studien men Larsson (2005) presenterar ett par allmänna riktlinjer som 

en forskare bör följa. Dessa är informerade samtycke, konfidentialitet och vilka konsekvenser 

som deltagande i undersökningen kan ha för intervjupersonen (Larsson, Lilja & Mannheimer 

2005: 119-120).  

Med tanke på att vår studie syftar till att ta del av intervjupersonernas egna berättelser om 

kriminalitet och spelberoende är de etiska frågorna en betydelsefull del i vårt arbete. Båda 

ämnena är av ytterst känslig karaktär och därför kommer vi försäkra våra intervjupersoner om 

att vi behandlar informationen med respekt för dem och deras privatliv. Vi kommer även att 

informera intervjupersonerna om det allmänna syftet och upplägget i vår studie för att få deras 

samtycke. Vi är noga med att alla involverade är medvetna om riskerna som tillkommer med 

att vara med och att de när som helst kan välja att avbryta intervjun. Att få 

intervjupersonernas samtycke är en av de främsta etiska punkterna. Ingen ska känna sig 
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tvingad till att delta och inte heller behöva vara orolig över att informationen den delar med 

sig av kommer tjäna ett annat syfte än det vi sagt (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005: 119).  

En annan viktig punkt i de etiska riktlinjerna är konfidentialitet som handlar om att inte göra 

beskrivningar i rapporten som riskerar att avslöja informantens identitet. Av den anledningen 

kommer informanterna att få fingerade namn i uppsatsen och vi kommer även att utesluta att 

namnge platser. Utöver det så kommer vi inte att återberätta vissa ord och uttryck som kan 

karakterisera intervjupersonen, då intervjupersoner i många fall kan berätta mer än vad de 

hade tänkt göra från första början (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005: 119).  Vi kommer i 

våra intervjuer fråga om de kriminella handlingar som informanterna har utfört vilket innebär 

att det kan tillkomma information om lagöverträdelse som inte blivit känt för polis och andra 

myndigheter. Dock kommer information vi tillhandahåller endast användas i forskningssyfte i 

C-uppsatsskrivandet.  

2.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ser man till forskningsresultatets tillförlitlighet för att 

bedöma reliabiliteten i en studie. Frågan som behandlas är i vilken grad resultatet är 

replikerbart, det vill säga om resultatet skulle upprepas vid andra tidpunkter och av andra 

forskare. De tar dock upp att man ska vara försiktig med att lägga allt för stark fokus på 

reliabiliteten i en kvalitativ forskning då det kan hämma kreativiteten och variationsflödet 

(Kvale, Brinkmann 2009: 263-264).  

Reliabiliteten i vår studie kan ifrågasättas eftersom att vi har använt oss av snöbollsmetoden 

vilket innebär att intervjupersonerna inte är slumpmässigt utvalda. Utöver det är våra 

intervjufrågor beroende utav intervjupersonernas egna subjektiva tolkningar. Dock anser vi att 

vi har säkerhetsställt reliabiliteten i den mån det går genom att utföra och sammanställa 

intervjuerna tillsammans. Vi har dessutom diskuterat vår förförståelse och relevansen för det 

material vi har använt för att se till att vi utgår från samma uppfattning. Vi har inte heller 

upplevt någon oenighet som kan ha påverkat resultatet. Med detta sagt vill vi ändå framföra 

att vi valt att ta fasta på rådet från Kvale och Brinkmann (2009), att inte lägga allt för stor 

tonvikt på reliabiliteten.  

Validiteten hänför till riktigheten och giltigheten en studie har. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att det handlar om att se till att studien verkligen undersöker det den hade som avsikt 

att undersöka. De tar dessutom upp vikten av att man använder sig av rätt verktyg i sin studie 
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för att stärka validiteten (Kvale, Brinkmann 2009: 263-264). Syftet med vår studie är att 

undersöka kopplingen mellan ett spelberoende och dess väg in i kriminalitet.  Detta anser vi 

att vi har gjort genom att utföra fem intervjuer med före detta kriminella spelberoende och 

sedan förklara kopplingen genom teorier. För att stärka validiteten har vi dessutom valt 

analysverktyg som är förenlig med vår frågeställning samt beskrivit forskningsprocessen så 

att den kan följas av läsaren. Vi bedömer således att validiteten är hög eftersom att vi har 

genomfört det vi hade som avsikt att genomföra.   

När det gäller generaliserbarheten skriver Kvale och Brinkmann (2009) att den ofta är låg i 

den kvalitativa forskningen då undersökningspersonerna är för få (Kvale, Brinkmann 2009: 

260). Vi är medvetna om vi endast har intervjuat ett fåtal personer vilket innebär att vi inte 

kan skapa en generell bild, generaliserbarheten i vår studie är således tämligen låg. Dock är 

vårt syfte inte att skapa representativitet utan att skapa en insikt och en ökad förståelse genom 

vårt resultat. 

2.8 Källkritik  

2.8.1 Intervjuer  

Materialet vi har tillhandahållit genom intervjuerna är studiens primärdata och därför är det av 

stor vikt att diskutera och fundera kring intervjupersonernas trovärdighet. Kvale och 

Brinkmann (2009) betonar att det finns kritik riktad mot kvalitativ intervjuforskning, han 

skriver bland annat att resultatet inte kan betraktas som giltigt i kvalitativa intervjuer eftersom 

det är svårt att veta om utsagorna är sanna eller inte (Kvale, Brinkmann 2009: 185-186). Som 

vi tidigare nämnt är intervjupersonerna före detta kriminella spelberoende och varje del av 

materialet påverkas såväl av deras egen som av vår uppfattning, vilket betyder att utrymmet 

för tolkning är stort. Genom att bearbeta vår egen förförståelse vet vi hur den kan ha en 

påverkan på resultatet dock vet vi inte hur informanternas förförståelse ser ut och därmed kan 

vi inte dra några slutsatser om dennes inverkan. Vi kan anta att intervjupersonernas historier 

och den bild de förmedlar är präglad av deras livserfarenheter men det är svårt att urskilja om 

deras berättelser blivit påverkade av andra intressen. Därav kan vi inte säkerhetsställa i vilken 

mån deras utsagor verkligen speglar deras erfarenheter eller om det är influerat av samhällets 

och medias synsätt. Dock strävar vi efter att belysa intervjupersonernas egna perspektiv och 

därför anser vi att det inte går att bedöma deras historier som antingen falska eller sanna. 

Detta på grund av att historierna är hur informanterna ser på och minns sina erfarenheter 

oavsett den faktiska verklighetsförankringen. Trots kritiken riktad mot kvalitativa intervjuer 
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menar vi att denna metod är att föredra i vår studie eftersom vi på så sätt får tillträde till 

intervjupersonernas livsvärldar och kan belysa relationen mellan ett spelberoende och 

kriminalitet ur ett inifrånperspektiv.  

Utöver det så är vi medvetna om att informanternas berättelser är relativt lika. En tänkbar 

anledning till detta kan vara att vi utgått ifrån snöbollsmetoden, vilket innebär att de med stor 

sannolikhet ingår i samma bekantskapskrets. Detta antagande stärks av att de alla bor i 

Stockholm samt att de är inom samma åldersspann. Om inte tidsramen för uppsatsskrivandet 

varit lika begränsad hade vi kunnat välja en annan metod för att få ett mer slumpmässigt 

urval. Vi kan också förhålla oss kritiskt till att våra intervjupersoner varit relativt unga vilket 

innebär att studien omedvetet inriktat sig på en målgrupp.  

En annan intressant aspekt att ha i åtanke är varför just dessa personer valde att ställa upp på 

våra intervjuer. Möjligtvis utgjorde samtalet en bearbetningsfas för informanterna och genom 

att de berättade om deras historier uppfyllde de ett bekräftelsebehov. Vidare finns risken att 

intervjupersonerna hade ett underliggande syfte med intervjun. Med beaktande av de utsagor 

som gavs och det faktum att våra intervjupersoner är anonyma menar vi dock att de troligtvis 

inte har någon bakomliggande avsikt. Vi bedömer därmed att intervjupersonernas historier 

med hög sannolikhet återspeglar deras subjektiva verkligheter.  

2.8.2 Litteratur 

Thurén (2005) beskriver vikten av att ta hänsyn till fyra olika principer inom källkritiken, 

dessa är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Vi bedömer våra källor som äkta 

då materialinsamlingen kommer från vetenskapliga tidskrifter och från skolans databaser, 

utöver det är författarna till våra källor etablerade forskare vilket höjer deras trovärdighet. 

Vad gäller tidssambandet menar Thurén (2005) att ju längre tid som gått mellan en händelse 

och källans berättelse om denna händelse, desto större anledningar finns det att ifrågasätta 

källan. Med detta i åtanke är vi medvetna om att tidsintervallet mellan vissa av studiens källor 

och dagsläget är stort vilket kan skapa ett visst tvivel. Dock har vi inte funnit någon mer 

tidsnära forskning eftersom att forskningen på området är relativt tunt, vilket förklarar varför 

vi använt oss av dessa.  Nästa princip Turén (2005) tar upp är att källor bör vara 

förstahandskällor, vilket han benämner som att källorna är oberoende. Detta har vi tagit 

hänsyn till i den utsträckning det går. Alla källorna förutom en, som vi dessvärre inte fick tag 

på, är förstahandskällor. Den sista principen handlar om att källorna inte ska vara påverkade 

av ekonomiska, politiska, eller andra intressen som kan misstyda verklighetsuppfattningen. 
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Trots att detta är en viktig princip kan vi tyvärr inte säkerställa att någon av författarna till 

våra källor är fri från dessa punkter (Thurén 2005: 13).  
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3. Tidigare Forskning 

Här presenteras den forskning som tidigare gjorts på ämnet och som vi funnit av relevans för 

vår studie. Vi kommer både att presentera svensk forskning och internationell forskning inom 

området.  

Spelberoende är som tidigare nämnt ett relativt nytt fenomen och därför har informationen på 

området varit begränsad. Den ledande forskningen på området i Sverige har gjorts av Statens 

folkhälsoinstitut. Vad gäller relationen mellan spel och kriminalitet har vi inte funnit något 

omfattande om ämnet i Sverige. Av den forskning vi funnit i Sverige belyses det att det 

troligen finns ett samband mellan spelberoende och kriminalitet men däremot förklaras inte 

relationen på ett djupare plan. Dock har det gjorts vissa internationella studier som vi kommer 

att presentera nedan.   

3.1 Svensk forskning 

Flera studier har visat att kriminalitet inte är en ovanlig konsekvens när det gäller spel om 

pengar. Bland annat så belyser Nilsson (2002) i sin bok ”Jakten på jackpot” att brottsligheten 

är hög bland många spelberoende då de alltid behöver finna ett sätt att kunna finansiera sitt 

spelande. Enligt Nilsson (2002) är några vanliga brott bland spelberoende att: stjäla bilar, 

stjäla ur bilar, göra lägenhetsinbrott, råna butiker och banker, förfalska namnteckningar på 

checkar och utbetalningsavier, häleri, sälja eller transportera narkotika, förskingra vinster från 

olika lotterier eller att stjäla ur kassan på arbetsplatsen. Man upptäcker ofta dessa brott och 

gärningsmannen ställs inför rätta, men däremot upptäcker man sällan den riktiga 

bakomliggande orsaken till brottet, nämligen spelberoendet. Gärningsmannen ger olika 

bortförklaringar till brottet, några vanliga är t.ex. att han behövde pengarna för att kunna laga 

bilen eller betala av ett lån. Han erkänner sällan att det hela grundar sig i ett spelberoende och 

de förklaringar som ges till brottet accepteras oftast eftersom det saknas kunskap kring 

spelproblematiken och dess frågor (Nilsson 2002: 70). Nilsson (2002) beskriver också hur 

många spelberoende bryter mot de etiska och moraliska normerna som de är uppväxta med. 

Ofta handlar det om att de ljuger för personer i sin närhet, stjäl och utnyttjar andra människor.  

Trots att de i själva verket vet med sig att handlingarna i grunden är fel så förändras deras 

attityd gentemot brotten när de befinner sig i ett spelberoende och i ett dilemma (Nilsson 

2002: 48) 
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Statens folkhälsoinstitut har i en studie som heter ”Förslag till handlingsprogram för att 

motverka spelberoende” också visat på att det troligen finns ett samband mellan spelberoende 

och kriminalitet. De tar dessutom upp vikten av att genom forskning belysa sambandet mellan 

dessa fenomen för att vidta förebyggande åtgärder. I studien presenterar de en 

enkätundersökning som Kamratföreningen i Linköping genomförde år 2002. 

Undersökningens urval bestod av 64 män i åldrarna 19 till 44 som var intagna på 

kriminalvårdanstalterna i Skänninge och Skenäs. Undersökningen ger en indikation på att de 

intagna på kriminalvårdsanstalterna har spelrelaterade problem i större utsträckning än vad 

som förekommer i normalbefolkningen. Kortfattat visar enkätsvaren att: 

 

• 2/3 känner sig mindre deprimerade när de spelar. 

• Drygt 20 procent känner sig irriterade när de inte spelar. 

• Cirka 25 procent har ljugit för familjen eller andra för att dölja hur mycket de spelar 

för. 

• 20 procent anger att någon anhörig eller vän har räddat dem när de hamnat i problem 

på grund av spelandet. 

• Nästan 25 procent har försökt slutat spela, men inte kunnat. 

• 20 procent har någon gång gjort något olagligt för att få pengar till att spela  

(Statens folkhälsoinstitut 2003: 46).  

Kopplingen är vag och inte på något sätt representativ men den visar ändå att en stor del av de 

som sitter i våra fängelser har spelrelaterade problem. 

3.2 Internationell forskning  

I forskningsstudien ”Delinquency among pathological gamblers: A causal approach” har 

Garerd Meyer och Thomas Fabian (1992) studerat om patologiskt spelande har en kriminogen 

effekt. Syftet med studien var att få empiriskt baserad information om brottslighet av spelare 

som begår olagliga handlingar för att få pengar till spel. Studien genomfördes i Västtyskland 

där urvalet bestod av 437 medlemmar i Gamblers Anonymous. Resultatet visade att av de 437 

medlemmarna har 54,5 % begått någon olaglig handling med syfte att tillhandahålla pengar 

för spel (Meyer, Fabian 1992: 61). Dock hade 10,3% av de intervjuade redan dömts för brott 

innan de blev spelberoende. Brotten som begicks var främst icke-våldsamma brott mot 

egendom, t.ex. stöld (42,2%), förskingring (31,1%), bedrägeri (26,7%), förfalskning av 

dokument, skatteflykt eller manipulation av spelmaskiner (13,3%), men vissa fall handlade 

det också om rån eller utpressning (15,6%) (Meyer, Fabian 1992:66). Det framkom även att 
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det fanns signifikanta skillnader i dem som medgav till brott och de som inte medgav till 

brott. De som medgav till brott hade mer erfarenhet av spel och var längre gångna i sitt 

beroende. Det visade sig att denna grupp kände en större subjektiv tillfredsställelse genom sitt 

spel i jämförelse med den andra gruppen. Utöver det hade de som begått brott fler tendenser 

som visade på problembeteende och psykosociala problem till följd av sitt spelande än den 

grupp som inte hade begått brott (Meyer, Fabian 1992: 61).  

Enligt Meyer och Fabian (1992) har sambandet att göra med de finansiella kostnaderna ett 

spelberoende medför. De menar att när en spelare inte längre har möjlighet att bekosta sitt 

spelande innebär det inte att den slutar spela. Utan nu har den istället som mål att försöka få 

tag på pengar på annat håll, ju mer desperat spelaren blir desto fler moraliska går spelaren 

över. Det vill säga det han inte kunde tänka sig att göra för en månad sen för att få tag på 

pengar börjar nu låta som en bra idé (Meyer, Fabian 1992: 63). Av denna anledning ökar 

också risken för att begå olagliga handlingar. Att passera denna moraliska tröskel sker inte 

över en natt utan detta är resultatet av en kontinuerlig process. Det kan börja med att spelaren 

lånar pengar av släkt och vänner eller också att den ljuger för att dölja sitt spelande för att 

sedan eskalera till grövre handlingar. Den moraliska tröskeln sänks och det blir allt lättare att 

passera den (Meyer, Fabian 1992: 63).  

Vid ett senare tillfälle fortsatte Meyer (1999) sin forskning, denna gång i samarbete med 

Michael A. Stadler i studien ”Criminal behavior assoiated with pathological gambling”. 

Syftet med denna studie var i likhet med den första studien att undersöka om ett spelberoende 

resulterade i ett kriminellt beteende. För att möjliggöra komplexiteten i denna utveckling 

undersökte de dessutom ytterligare tänkbara faktorer så som personlighetsfaktorer och sociala 

faktorer. Avsikten med detta var att testa de olika hypotetiska variablerna mot varandra 

i en kausal modell och avgöra om och i vilken utsträckning de olika faktorerna 

påverkar benägenheten till att begå brottsliga handlingar (Meyer, Stadler 1999: 32). Studien 

hade två urvalsgrupper, en grupp med hög och låg frekventa spelare från den allmänna 

befolkningen (n=274) och en grupp som bestod av patologiska spelare från öppenvårdens 

behandlingsprogram och självhjälpsgrupper (n= 300) (Meyer, Stadler 1999: 29).  

De medverkande fyllde i ett omfattande frågeformulär som bedömde deras sociala bundenhet, 

deras personlighet, nivån av spelberoendet och kriminaliteten (Meyer, Stadler 1999: 32). Av 

de patologiska spelarna från öppenvårdens behandlingsprogram 

och självhjälpsgrupper hade en hög andel begått brott för att finansiera sitt spelande. 
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Hela 89,3% medgav att de begått minst en brottslig handling under sin livstid i jämförelse 

med endast 51,8% av de hög- och lågfrekventa spelarna. 35 % av de behandlade spelarna från 

öppenvården bekräftade att de vid åtminstone ett tillfälle varit involverade med polisen och 

28,3% hade blivit dömda för brott minst en gång. Däremot i den jämförande gruppen med 

hög- och låg frekventa spelare var det endast 6,2 % av de som var hög frekventa och 3,3 % av 

de som var låg frekventa spelare som hade liknande erfarenheter av brottsliga handlingar 

(Meyer, Stadler 1999: 34-35). 

Samtliga spelare som begått brott uppgav att den främsta anledningen till brotten var att 

erhålla pengar för speländamål eller för att betala av spelskulder.  När studien jämförde vilken 

typ av brott som begåtts kunde man konstatera att det brott som förekom mest var bedrägeri. 

Var tredje spelare (37,7 %) har under de senaste 12 månaderna begått minst ett sådant brott. 

Ytterligare typer av brott som är vanligt förkommande är stöld från arbetsplats (23,3%) eller 

familj (21 %) samt förskingring (21,7%) (Meyer, Stadler 1999: 34-35). 

Slutsatsen som dras i denna studie är att spelberoende är en viktig kriminogen faktor. Men 

trots det är den inte tillräckligt stark för att ensam kunna förklara ett kriminellt beteende som 

är förknippat med patologiskt spelande. Meyer och Stadler (1999) menar att 

personlighetsfaktorer också har en stark inverkan på intensiteten i ett kriminellt beteende. 

Dock fann man när det gäller egendomsbrott att den direkta kausala effekten var större hos 

variabeln spelberoende än hos variabeln personlighetsfaktorer (Meyer, Stadler 1999: 29). 

Ytterligare studier om ämnet är studien ”Crime, antisocial personality and pathological 

gambling” som är gjord av Alex P. Blaszcynski, Anna Frankova och Neil McConaghy (1989). 

Studien syftade också här till att undersöka relationen mellan spelberoende och spelrelaterade 

olagliga beteenden. För att undersöka relationen gav de 77 patienter som söker beteendeterapi 

för spelberoende samt 32 medlemmar av ”Gamblers Anonymous” ett strukturerat 

frågeformulär. Genom dessa formulär fick de reda på personernas spelvanor och olagliga 

beteenden av både spel och icke-spelrelaterade brott samt huruvida de uppfyllde kraven för 

DSM-III-kriterierna för antisocial personlighetsstörning (Blaszczynski, McConaghy, 

Frankova 1989: 137). Resultatet i studien tyder på att en hög andel av spelberoende begår 

kriminella handlingar och att de flesta brotten är spelrelaterade. Som i de tidigare nämnda 

studierna visade det sig också här att orsaken till att de begår brotten oftast inte handlar om 

egen vinning utan om att få finansiella resurser för att mätta sitt missbruk. De kriminella 

handlingarna ses då som det enda möjliga alternativet för att kunna fortsätta spela. I studien 

http://www.springerlink.com/content/v2480hr875211116/
http://www.springerlink.com/content/v2480hr875211116/
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framkommer det dessutom att de brott som begås oftast är icke-våldsamma brott mot 

egendom och innebär en större summa pengar (Blaszczynski, McConaghy, Frankova 1989: 

149).  

Blaszcynski och McConaghy (1994)  fortsatte sedan sin forskning i studien ”Antisocial 

personality disorder and pathological gambling” där de forskade kring relationen mellan 

antisociala personlighetsstörningar, kriminalitet och spelmissbruk. Undersökningen 

genomfördes på ett urval av 306 spelmissbrukare och resultatet visade att 35 % aldrig hade 

begått ett brott, 48 % uppgav att de hade begått ett brott relaterat till deras spelande, 6 % hade 

begått ett brott som inte var relaterat till spelandet och 11 % uppgav att de hade begått båda 

typen av brott (Blaszcynski, McConaghy 1994: 129). Studien visade att förhållandet mellan 

ett spelberoende och kriminella handlingar kan ta flera former samt att antisociala 

personlighetsstörningar kan öka benägenheten att engagera sig i olika brottsmål och 

spelbeteenden men dessa kan vara helt oberoende av varandra. Det framkom även att vanliga 

mönster av överdrivet spelande är kopplade med hög skuldsättning och finansiella 

påfrestningar och i sådana fall kan en spelberoende vara i riskzonen för att begå brott antingen 

för att kunna stödja sitt spelande, för att undvika kriser eller för att undvika att bli upptäckt av 

familj och andra närstående. Det betyder att kriminella handlingar kan framkallas till följd av 

ett spelberoende och behöver inte vara en del av en antisocial personlighet eller vara relaterat 

till en allmän benägenhet att engagera sig i brottslighet. I de flesta fallen så handlade de 

spelberoende kriminella handlingar bara om att få fram pengar för att kunna tillgodose sitt 

spelande och ses därför som spelrelaterade brott (Blaszcynski, McConaghy 1994:129).  

Enligt Blaszczynski och McConaghy (1994) tar det minst fem år efter påbörjandet av spel 

innan spelrelaterade problem blir uppenbara hos en spelberoende. Hos en person med 

antisociala personlighetsstörningar kommer problem att uppvisas betydligt fortare och de 

kommer att vara yngre vid tiden då de begår sitt första brott från det att de börjat spela. Det 

tyder på att spelbrottet för dessa personer är ett uttryck för deras personlighetsstörning 

(Blaszcynski, McConaghy 1994: 143).  Slutligen fann Blaszczynski och McConaghy en högre 

frekvens på 15 % för antisociala personlighetsstörningar hos personer med ett spelberoende 

jämfört med 4,5 % hos den allmänna vuxna manliga befolkningen. Av det kan man utläsa att 

sannolikheten för att utveckla ett spelberoende hos personer med antisociala 

personlighetsstörningar ökar och kan fungera som en riskfaktor. Dock finns det inget som 

tyder på att majoriteten av spelberoende lider av antisociala personlighetsstörningar 

(Blaszcynski, McConaghy 1994: 144).  
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En annan forskare som presenteras i deras studie är Marcel Lesieur. Lesieur har också studerat 

ämnet kriminalitet och spelberoende och beskriver händelseförloppet som får en spelberoende 

att begå brott. Han menar att spelberoende har ett behov av att jaga förluster och det leder till 

att man fortsätter spela och enda möjliga alternativet för att kunna underhålla spelandet är 

genom att begå brott som ger finansiella resurser. Även om brottet i sig är olagligt så 

uppfattas det sällan så hos en spelberoende. Om det exempelvis handlar om en kriminell 

handling som att utan tillstånd ta pengar ur dagskassan på jobbet så har den spelberoende ofta 

en avsikt att senare återbetala allt när han vunnit tillbaka pengarna. Men spelarens förmåga att 

återbetala skulderna minskar ju mer spelförlusterna ökar och det leder till att spelaren gör 

ännu större satsningar för att kunna betala tillbaka skulderna och undvika att bli upptäckt. 

Lesieurs studie visade att 90 % av de spelberoende som begått brott gjorde detta som en direkt 

följd av spelinducerade problem (Blaszczynski, McConaghy, Frankova 1989: 138).  
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4. Teoretisk referensram 

Vi kommer i detta kapitel presentera de teorier som vi anser kan förklara relationen mellan 

ett spelberoende och vägen in i kriminalitet.  

Teorier och olika perspektiv hjälper oss att förstå hur problem uppkommer, tolkas och även 

kan avhjälpas. Användningen av teorier som analysverktyg betyder att man väljer en eller 

flera teorier som man menar passar för hur det studerade problemet kan förstås (Larsson, 

Lilja, Mannheimer 2005: 397). 

Det finns flera olika teoretiska perspektiv som förklarar hur ett spelberoende utvecklas och 

hur individer hamnar i kriminella beteenden, till exempel psykoanalytiska teorier, 

sjukdomsteorier, inlärningsteorier, kognitiva teorier och spänningsorienterade teorier (2002: 

79-80). Dock har vi inte funnit någon teori som specifikt belyser relationen mellan just 

spelberoende och kriminalitet. För att besvara våra frågeställningar har vi dock valt teorier 

som ser till hur samhällsstrukturen, uppväxten och gruppen kommer att påverka individen och 

dennes handlingsutrymme. Dessa teorier är normer och normalitet som en social konstruktion 

samt Bourdieus teorier om habitus och det sociala fältet. Vi anser att dessa två teorier kommer 

vara till hjälp för att kunna förstå och förklara relationen, samt för att komplettera resultatet 

från intervjuerna.  

Redan tidigt i studien hade vi Bourdieus teori om habitus som utgångspunkt.  Genom att 

använda oss av habitus och även kapital och fält som är centrala begrepp i Bourdieus teori så 

vill vi skapa en större förståelse för hur yttre faktorer påverkar individens väg in i kriminalitet 

utifrån ett spelberoende. Med avstamp i denna teori vill vi också försöka förklara relationen 

genom hur uppväxtens livsförhållanden samt det sociala fältet har en inverkan på individen 

och dennes handlingsmönster. Hans teori ger oss således en helhetsbild där individen formas 

av omvärlden och även tvärtom, där omvärlden kommer att formas av individen.  

I alla samhällen finns det normer och som individer i samhället socialiseras vi in i det 

normala. Genom interaktion med andra människor så skapar vi en normalitet som styr hur vi 

tänker och som också kommer att påverka vårt sätt att agera (Svensson 2007: 20).  Enligt 

Svensson (2007) så kan vi genom att studera individers uttryckssätt och förhållning till ”det 

normala” skapa en uppfattning om den sociala värld som individen är en del av samt dess 

värderingar och förväntningar på hur man bör och inte bör vara (Svensson 2007: 88) 

Informanternas historier om hur de hamnat i kriminella banor till följd av deras spelberoende 
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hjälper oss således att se vilka normer som styr deras handlande. Därmed vill vi med hjälp av 

teorin om normer och normalitet som social konstruktion försöka förklara relationen mellan 

ett spelberoende och vägen in i kriminalitet.  

4.1 Bourdieus teori om habitus och det sociala fältet 

Sociologen Pierre Bourdieu har haft en stor betydelse inom sociologin. Hans filosofi har sin 

utgångspunkt i relationen mellan de sociala fältens strukturer och de förkroppsligade habitus 

strukturerna. Han beskriver sitt tänkande som relationellt vilket betyder att det fokuserar på 

objektiva relationer som måste konstrueras och verifieras genom vetenskaplig analys då dessa 

relationer annars inte är märkbara (Bourdieu 1999: 7). Han menar att kulturella och sociala 

samspel har en stor betydelse för hur olika klasser skapas och hur vi människor konstrueras 

inom dem. En människas inkomst, yrke, politiska åsikter, utbildningsnivå och religion är bara 

några variabler som påverkar klasstillhörigheten. Vissa av dessa variabler kännetecknar just 

klassens position medan andra är egenskaper som kommer till som en följd av den klass man 

tillhör. Bourdieu (1993) menar att det är anknytningen mellan alla dessa variabler och 

egenskaper som fastställer den sociala klassen med dess habitus. Strukturen som relationerna 

bildar skapar klassens egenskaper som i sin tur medför vissa specifika egenskaper och effekter 

som kommer att konstruera klassen (Bourdieu 1993: 298-299).  

Bourdieus (1993) begrepp fält beskrivs som ett system av relationer där man genom sitt 

habitus kommer att skaffa sig en plats i samhället. Fälten definieras genom att människor 

samlas kring något som de tror på och strider om. Åsikterna kan vara olika mellan 

människorna på fältet men gemensamt för dem är tron på att det de strider om betraktas som 

värdefullt. Olika typer av fält kan t.ex. vara arbetsmarknaden, konstnärsfältet eller 

modeskaparnas fällt. Genom att ingå i olika fält är vi delaktiga i konstruktionen av den sociala 

verkligheten och det är genom dessa olika fält som vi positioneras i samhället och som vi får 

bekräftelse av andra människor (Bourdieu 1993: 16-17).  

Bourdieu (1999) talar om några olika typer av kapital som kommer att bestämma 

klasstillhörigheten, dessa är symboliskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. I dessa 

olika kapital ingår olika värden, tillgångar och resurser som ger människor tillträde till olika 

klasser. Desto mer kapital en människa har, desto mer makt förfogar den över. Det 

symboliska kapitalets funktion är att försöka ge uttryck för det som skapar en individ och det 

är beroende av en gruppnorm för att på så sätt tilldelas ett värde. Man erkänns och blir ansedd 

på ett visst sätt av människor runt omkring. Föreställningen ligger alltså inte i det individuella 
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värdet utan det är något som skapas genom människors trosföreställningar. Det kulturella 

kapitalet innefattar individens samtliga förmågor och tillgångar, det kan till exempel ha att 

göra med hur man för sig i olika sammanhang, hur man talar, vilken musik man lyssnar på, 

hur man klär sig, vad man har studerat o.s.v. Det kulturella kapitalet är oftast något som ärvs i 

generationer och som man övertar från familjen som man sedan bär med sig i livet. Det kan 

också vara något som man själv förvärvar i livet genom exempelvis utbildning, yrke eller 

genom att ingå i äktenskap med någon med högre kulturellt kapital (Bourdieu 1999: 31-32) 

Det sociala kapitalet syftar på en människas relationer och kan till skillnad från de tidigare två 

beskrivna inte mätas i materiella tillgångar. Det handlar om alla de relationer med familj, 

vänner, arbetskamrater och bekanta som en människa har som relationskapital. Detta kapital 

utformas redan under uppväxttiden och ökar sedan i livet genom att träda in i rätt 

omgivningar. Ett stort socialt kapital ger en människa större möjligheter att kunna öka och 

bättra på även andra kapital (Bourdieu 1993: 258-259). En människa har också ett ekonomiskt 

kapital där det materiella ägandet innefattas som exempelvis inkomstnivå, ekonomiska vinster 

eller ägandet av fastigheter. Detta kapital skapar olika villkor och underlättar således tillträde 

till de olika klasserna (Bourdieu 1993: 293). 

Bourdieu (1999) förklarar habitus som ett förvärvat system av preferenser eller 

handlingsscheman som bestämmer hur ett tillstånd skall uppfattas och vilken slags reaktion 

som är mest lämplig i sammanhanget. En individs habitus är ständigt närvarande och skapar 

alltså vissa inlärda handlingsmönster som påverkar vilka val den kommer att ta i livet 

(Bourdieu 1999: 37-38).  Det påverkar oss omedvetet och genomsyrar våra handlingar i vårt 

vardagsliv. Man kan enkelt förklara det som att habitus styr hur vi betraktar omvärlden och 

oss själva samt våra möjligheter och begränsningar i livet (Bourdieu 1999: 59).  

Nomos är en grundsats i vårt habitus, det betyder att vi har vissa allmänna principer som delar 

in den sociala verkligheten i olika kategorier och som gör att normer skapas och att vi 

uppfattar saker på ett visst sätt (Bourdieu 1999: 116). Individens habitus formas av den 

dominerande habitus som råder i den klass som den tillhör. Individens habitus kommer att 

konstrueras utifrån klasstillhörighetens förutsättningar som i sin tur kommer att påverka 

människorna inom klassen till liknande gemensamma egenskaper och erfarenheter. Det 

betyder att habitus kan ses som ett resultat av klasstillhörigheten som reproduceras 

därigenom. Däremot innebär inte det att alla människor inom samma klass och med samma 

habitus behöver göra samma val utan ”det sociala rummet” är fyllt med olika möjligheter och 

människors habitus kan också förändras med tiden i takt med att det sociala rummet 
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förändras. En människas habitus kan aldrig konstrueras på exakt samma sätt eftersom att alla 

bär med sig olika erfarenheter och växt upp med olika förutsättningar (Bourdieu 1993: 300). 

4.2 Normer och normalitet som social konstruktion 

Berger & Luckmann (2003) tar i boken ”Kunskapssociologi: Hur individen uppfattar och 

formar sin sociala verklighet” upp tankesättet om sociala konstruktioner. Den sociala 

konstruktionen undersöker hur verkligheten är uppbyggd (Berger Luckmann 2003: 12). Vi 

människor ser på vardagsvärlden som en ordnad verklighet som vi oftast inte tänker på, det är 

något som vi tar för givet. Vardagsvärlden har sin grund i människors tankar och handlingar 

och den upprätthålls genom dessa. Det är vi som tillsammans skapar normer i samhället som 

vi internaliserar och som frambringar en objektiv verklighet (Berger & Luckmann 2003: 34-

35).  

När individuella eller psykologiska känslor, attityder och handlingar växlas mellan människor 

så kommer det att skapas gemensamma mönster mellan människor inom gruppen. Detta 

bidrar till en ömsesidig förståelse om normerna och normaliteten. Det betyder att människor 

inom olika kulturer och grupper kommer att följa och internalisera de sociala normerna. Dessa 

normer kommer då att skapa individuella beteendemönster som accepteras av den sociala 

ordningen (Payne 2008: 394).  

Normalitet i sociologisk tolkning innebär hur kollektivets förväntningar påverkar vad som är 

kulturellt önskvärt. Kollektivet skapar normer och dessa kan antingen vara formella, som t.ex. 

lagar, men även informella och outtalade.  Normaliteten är aldrig homogen, människor i ett 

samhälle bär på olika normer och det finns alltid avvikelser från det normala. Det betyder att i 

ett samhälle finns det oförenliga uppfattningar och tolkningar om det normala. Definitionen 

av det normala förändras också över tid och rum, vad som kännetecknas som normalt i ett 

sammanhang kan i ett annat verka onormalt.  Normen är således situationsberoende och man 

kan säga att olika kulturella sammanhang skapar olika normer. Det innebär att det i ett 

samhälle finns många olika sammanhang och kulturer vilket framkallar en rörelse och ett 

ständigt prövande av normerna. När människor överträder och avviker från normer så 

utmanas normaliteten. Det avvikande upptäcks, får uppmärksamhet och hotar det normala 

vilket också gör förändringen av normaliteten möjlig (Svensson 2007: 18-19). 

För individer med en stark anknytning till formella institutioner och andra människor i 

samhället är det större sannolikt att de håller sig inom samhällets ramar. De med stark 
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anknytning har inte bara sig själva att tänka på och av den anledningen blir det svårare för 

dem att bryta normerna (Sarnecki 2003: 218- 219). Att ha frihet från dessa relationer innebär 

att individen kan utföra handlingar som gynnar sig själv även om det skulle innebära att bryta 

samhällets normer och regler. Det betyder att om individen har starka band till resterande i 

gruppen bidrar det till att individen inkluderas och därmed undviker att bryta mot samhällets 

normer (Sarnecki 2003: 218- 219). 
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5. Empiri 

I detta kapitel kommer intervjupersonerna och deras berättelser att presenteras i olika teman. 

Vi har använt oss av analysverktyget meningskoncentrering för att komma fram till den 

väsentliga innebörden i informanternas intervjuer. Ibland kommer vi att citera vad som har 

sagts för att läsaren på så sätt ska få en mer nyanserad bild av intervjupersonerna.  

5.1Bakgrund 

Vår första intervjuperson är Stefan som under sin uppväxt bodde tillsammans med sina 

föräldrar och två syskon i en lägenhet söder om Stockholm. Hans pappa är egen företagare 

och hans mamma arbetar som dagisfröken. Stefan berättar att i skolan behövde han inte 

anstränga sig för att vara duktig, han klarade sig alltid utan att engagerar sig. Men trots att han 

inte hade några större problem i skolan påpekar Stefan att han kunde vara lite besvärlig. Han 

berättar att han ofta kom försent och var stökig när han var bland sina vänner. Stefan säger att 

han vågade vara mer kaxig mot lärare och andra elever när han hade grabbarna runt omkring 

sig. Utöver det så beskriver han sig själv som omtyckt och någon som alltid haft många 

vänner.  När Stefan sedan blev 18 år började han arbeta i en ATG kiosk vilket i hans fall 

medförde att hans spelande utvecklades. Han berättar att han då inte bara var i kontakt med 

spelet på fritiden utan också under arbetstider.  

Den andra intervjupersonen är Daniel som föddes i Bosnien och kom till Sverige med sin 

mamma och lillbror när han var 7 år gammal. De flyttade till en förort i Stockholm och i 

samma område bor de än idag. Han beskriver hur han kände en befrielse över att ha lämnat 

sitt hemland för att komma till ett nytt land med nya möjligheter. I Sverige hade familjen det 

ekonomiskt svårt och de levde på stöd av socialen i Sverige. På gården där Daniel bodde fick 

han snabbt många vänner, han säger att det fanns många andra familjer från Bosnien där så 

han kände sig aldrig utanför. Men svårare blev det för Daniel när han började skolan. Han 

började i årskurs 2 och kände ingen av eleverna i klassen. Han hade det väldigt svårt i skolan, 

dels för att han inte behärskade det svenska språket och dels för att han var utstött av de andra 

eleverna. Han berättar hur vännerna på gården då blev som hans bröder och än idag skulle han 

aldrig svika dem. De blev hans familj som han alltid kunde vända sig till när han kände att 

livet var tufft.  Det var också dessa vänner som han senare skulle börja spela tillsammans 

med. När Daniel tog studenten fick han en heltidstjänst på en pizzeria vilket gjorde att han 

tjänade mer och också kunde spela mer. På pizzerian fanns det även olika spelmaskiner vilket 

betydde att han i likhet med Stefan ständigt hade spelet omkring sig.  
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Den tredje intervjupersonen är Deniz och även han växte upp i en förort utanför Stockholm. 

Hans pappa är egen företagare och äger flera olika företag som hans mamma hjälper till att 

driva. Deniz är äldst bland fyra syskon och han berättar att hans föräldrar arbetade väldigt 

mycket under hans uppväxt vilket innebar att han tidigt fick lära sig att klara sig själv och 

dessutom ta ansvar för sina syskon. Familjen har alltid haft det bra med pengar och Deniz har 

alltid fått det han velat ha. När han var liten spelade han fotboll som han gav all sin energi åt. 

Skolan var däremot inte lika intressant för honom. Han berättar att inga lärare kunde styra 

honom i skolan, han kom och gick som han ville. Deniz ser sig själv som en av de som var 

populärast i skolan, han hade många vänner och alltid någonting att göra. Efter att han tog 

studenten började han hjälpa till i en av pappans restauranger vilket han gör än i dag. 

Precis som Stefan är vår fjärde intervjuperson Martin uppväxt med sin familj i södra 

Stockholm. Hans pappa äger en restaurang i Stockholm och hans mamma är vårdbiträde. 

Martin har alltid haft en bred umgängeskrets och varit populär i skolan. Han var ofta den som 

många vände sig till när de behövde hjälp. Han var lite av en ledare i gänget och även om han 

ofta var bråkig i skolan så klarade han sig utan några större anmärkningar av lärare. Han säger 

själv att han var väldigt duktig på att prata sig ur jobbiga situationer och han kunde ofta 

charma lärare och på så sätt hade han det ganska lätt i skolan. I likhet med Deniz´s fall så 

hade Martin det bra ekonomiskt hemma, hans pappa lämnade honom aldrig utan pengar i 

fickan. Under tiden Martins spelberoende var som värst arbetade han på ett hotell och han 

beskriver hur spelet också påverkade yrket. Trots att han var på jobbet och höll sina tider så 

var han aldrig riktigt närvarande utan han befann sig i sin egen värld. 

Sista intervjupersonen är Andreas som flyttade ensam till Stockholm efter han tagit studenten 

i 18 årsåldern. Innan dess bodde han i ett litet samhälle norr om huvudstaden. Andreas 

förklarar att han alltid haft en nära relation till sin pappa. Han beskriver att när han var liten 

ville han vara som sin pappa och göra allt hans pappa gjorde. Det var också Andreas pappa 

som lärde honom spela poker och han berättar att de brukade ha spelkväll varannan fredag. 

Hans pappa var en skicklig pokerspelare men han spelade bara för nöjets skull, aldrig om 

pengar. Andreas förklarar att han aldrig varit en plugghäst. Även om han inte tyckte att skolan 

var svår hade han helt enkelt inget intresse för det. Andreas föräldrar ville att han skulle 

studera vidare efter gymnasiet men Andreas valde istället att åka ut och resa. 
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5.2 Spelmiljö 

Stefans första spelupplevelse hade han när han var 16 år gammal under en resa med sina 

vänner. Han och hans vänner spelade ett kortspel där alla hade lagt in 200 kr var i vinstpotten 

vilket gjorde att den sammanlagda vinsten blev 1400 kr. Stefan var den som vann och han 

beskriver upplevelsen som en kick. När de sedan kom hem hörde han och hans vänner talas 

om ett ställe där man kunde spela på maskiner utan att vara myndig. De uppsökte stället, som 

var ett café i närheten, och prövade sin lycka på Jack Vegas. Stefan och hans vänner brukade 

åka till caféet direkt efter skolan och spenderade nästintill all sin fritid där.  Stefan menar att 

på grund av att hans vänner alltid var där blev det lättare för honom att vistas där. Det hela 

eskalerade och allting började kretsa kring spel. Diskussionerna i vänskapskretsen bestod 

numera av hur de skulle vinna, vad de skulle spela, hur mycket de hade förlorat o.s.v.  Stefan 

beskriver det som om han och hans vänner hade blivit uppslukade av spelet och blinda för allt 

annat i livet. Han berättar hur han försummade sin familj och andra sociala relationer då han 

enbart hade fokus på spelet. 

Allt handlade om spel, jag umgicks bara med människor som var intresserade av spel 

precis som mig. Jag såg inte ens min familj längre. Jag pallade inte med deras frågor 

och tjat så jag backade, men man ångrar sig idag alltså. (Stefan) 

Även Daniel var 16 år gammal första gången han kom i kontakt med spel. Hans första 

spelupplevelse var på en Jack Vegas maskin i den lokala pizzerian, varpå han senare fick 

jobb, tillsammans med vännerna.  I likhet med Stefan fick Daniel och hans vänner spela trots 

att de var minderåriga. Pizzerian blev också här en samlingsplats för Daniel och hans vänner 

och det var ofta dit de brukade gå efter skolan för att umgås och fördriva tiden. Trots att han 

inte alltid kände för att spela och visste att han egentligen borde spara sina pengar så kunde 

han falla för grupptrycket. När han väl vann blev hans vänner imponerade och detta fick 

Daniel att känna sig populär i gruppen vilket han också beskriver som en orsak till att han 

ville fortsätta spela och vinna.   

Man blev ju skit glad när man vann, men det var inte bara pengarna. Det är en speciell 

känsla när man står där och alla ens kompis kollar på dig med beundran, du känner dig 

stor. Då ville man fortsätta spela. (Daniel) 
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När han väl kom in i spelandet och vunnit pengar några gånger blev spelet mer som en 

heltidssysselsättning. Den snabba vinsten gav honom en kick, desto snabbare han kunde få 

pengar desto bättre var det. Pengarna gjorde att han kunde höja sin levnadsstandard en aning, 

han kunde köpa dyrare kläder och äta ute oftare. När han fyllt 18 år var det inte längre ett 

hinder att komma in på pubar och spela, allt gick smidigare. Han spelade mycket Black Jack 

och Jack Vegas ute på krogen och han beskriver hur han ständigt hade ett sug efter att spela. 

Det hände även att han spelade under arbetstid vilket gav en negativ inverkan på hans arbete. 

Daniel berättar också om den svarta föreningen, en förening där olagligt spelande 

förekommer, där han och hans vänner brukade spendera mycket tid. Det blev en mötesplats 

för alla med samma intresse och han säger hur han aldrig kände sig annorlunda där.  

För Deniz var det däremot fotbollsintresset som blev hans ingång till spel. Han har alltid varit 

intresserad av fotboll och när han var 17 år började Deniz oddsa på olika matcher. Han ansåg 

att han hade ganska bra koll på vilka som skulle vinna och av den anledningen tänkte han att 

han kunde tjäna lite extra pengar på sin hobby. Precis som i Stefan och i Daniels fall fick han 

och hans vänner spela på den närliggande ATG:n även fast de var minderåriga. Han älskade 

som sagt fotbollen och genom att oddsa blev det ännu roligare. Deniz tar i likhet med Daniel 

upp den positiva känslan han fick av att vinna och imponera på sina vänner. Han berättar att i 

gymnasiet var spelet en del av vardagen. Alla hans vänner spelade och Deniz ville inte vara 

utanför. Han förklarar det som att man fick en viss bekräftelse om man hade oddsat rätt. Det 

var som en tävling om vem som kunde mest om fotboll. Enligt Deniz så eggade de upp 

varandra och han ville inte vara den personen som gick miste om en vinst. Bekräftelsen av att 

vara bäst på fotboll var det som Deniz anser lockade mest. Han hade mycket kunskap vilket 

lönade sig då han berättar att han sällan förlorade. När Deniz sedan började jobba på 

restaurangen märkte han hur spelet påverkade arbetet, som i sin tur påverkade hans relation 

till sin familj: 

Spelet förstörde hela min arbetsmoral, jag kom ofta försent och hade en dålig attityd 

vilket gjorde att min pappa lackade. Det gjorde att jag började dra mig undan familjen 

allt mer för att inte bli konfronterad och upptäckt, jag skämdes att visa vilken person  

jag hade blivit. (Deniz) 

I Martins fall inleddes hans kontakt med spel när han var yngre och brukade följa med sin 

pappa och farbror för att gå och oddsa. Sedan gick de hem och följde matchen med spänning 

och höll tummarna för att de skulle ha oddsat rätt. Första gången han själv oddsade var han 15 
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år och i det här fallet var det hans pappa som lämnade in den åt honom. Till en början såg han 

det mest som ett socialt nöje som livade upp vardagen lite men detta skulle snart komma att 

ändras. Martin delade sitt intresse för spel med sin pappa men till skillnad från hans pappa 

som bara spelade någon enstaka gång så spelade Martin betydligt oftare. När Martin spelade 

gjorde han det oftast tillsammans med vänner men han berättar att han och hans pappa 

brukade diskutera spelet och vad Martin skulle satsa på. Han och hans vänner oddsade lite 

varje dag. Men ju mer Martin spelade desto mer gled han ifrån sina riktiga vänner, det vill 

säga dem som han var uppväxt med. Han säger att spelet ledde till att han bytte umgänge och 

sökte sig allt mer till människor som precis som honom själv var insatta i spelet. Dessa 

människor säger Martin att man främst kunde hitta på svartklubben vilket också ledde honom 

dit.   

Till skillnad från de andra intervjupersonerna började Andreas spela vid en senare ålder. Det 

var först när han var 22 år gammal som han fick upp ögonen för poker.  Han hade precis 

kommit hem från en lång utlandssemester och var för tillfället arbetslös. Andreas hade 

tidigare spelat poker med sin pappa och ansåg själv att han var en relativt duktig spelare. Nu 

när han kommit hem och inte hade någon inkomst ville han pröva sin skicklighet online för att 

se om han kunde tjäna några extra slantar. När Andreas spelade på Internet var det som om 

han befann sig i en annan värld, han kunde släppa allt runtomkring för att försvinna in i den 

där världen. Han fick också bättre kontakt med några spelare genom Internet och de bestämde 

sig för att mötas upp i verkligheten för att spela poker. De träffade varandra på kasinot i 

Stockholm och började spela tillsammans där. Det var första gången Andreas besökte kasinot 

och när han gick därifrån den dagen var han 10 000 kr rikare. Efter det besökte Andreas 

kasinot flera gånger själv för att spela poker med sitt nya umgänge.  

5.3 Vägen in i kriminalitet 

Efter att Stefan spelat ett tag hade han skaffat sig en del ekonomiska skulder. Varje gång han 

försökte betala tillbaka satsade han istället pengarna på spel och även om han vann fortsatte 

han spela tills vinsten var borta. Lönen räckte inte till och när alla hans alternativ var uttömda 

såg han ingen annan utväg än att begå brott för att skaffa fram pengar. Vid denna tidpunkt 

arbetade Stefan i ATG kiosken vilket blev hans lösning. I arbetet hanterade han betalningar 

med kort och genom att skriva upp kunders kortnummer kunde han använda deras kort som 

betalning på diverse spelsidor. Han betalde alltså insatserna för att kunna spela med kunders 

kort och sedan skrev han sitt eget kontonummer för att erhålla vinsten. Detta pågick i en 
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månad innan Stefan tillslut blev påkommen av en kund som tog kontakt med polisen. Kunden 

la senare ner åtalet efter att han och Stefan gjort en privat uppgörelse där Stefan fick betala 

tillbaka allt han tagit. Stefan förklarar att vid denna tidpunkt såg han det inte som att han stal 

då han hade tänkt ge tillbaka pengarna innan de märkte något.  

Vid ett senare tillfälle hamnade Stefan ytterligare i en sits där han var tvungen att ordna fram 

pengar snabbt. Han och två kompisar bestämde sig för att göra inbrott med syfte att få tag på 

något av värde som de sedan kunde sälja. De krossade fönstret till en skolas datorsal och tog 

med sig 17 stycken datorer. Datorerna sålde de sedan för 1000 kr styck och de tjänade cirka 

5000 kr var. Det blev aldrig känt för polisen eller någon annan myndighet vem det var som 

stulit datorerna. Det ursprungliga syftet var att betala av en skuld på 10000 kr som Stefan 

lånat av en bekant men då han bara hade fått ihop 5000 kr ville han försöka dubbla pengarna 

på maskinen. Istället för att betala skulden förlorade han allt och var tillbaka på ruta ett. Vid 

båda tillfällena var avsikten med brotten att tillhandahålla pengar men Stefan påpekar att 

utöver det fann han det också spännande. Stefan tror inte att han hade utfört handlingarna om 

han inte hade varit i ett sådant desperat behov av pengar.  Han menar att han gillar 

adrenalinruset men att han inte hade gått så långt som att stjäla från andra för att uppleva det.   

Jag visste att det jag gjorde var fel men jag tänkte liksom inte på det. Allt gick så 

snabbt, i alla fall när det gäller inbrottet. Ena sekunden satt vi bara och prata om det och 

i den andra var vi där och bar ut datorerna.(Stefan) 

I Daniels fall började hans kriminella handlingar genom att han snodde pengar av familj och 

vänner för att kunna spela. Det var inget han var stolt över men han tänkte att det var en 

tillfällig lösning och att när han väl vann skulle han lämna tillbaka dem. Men pengarna räckte 

inte till och det var då Daniel började höra sig omkring i den svarta föreningen om det fanns 

något han kunde hjälpa till med för att tjäna lite pengar. En fredagskväll kom han i kontakt 

med en gängledare som erbjöd honom ett uppdrag som skulle ge honom 10 000 kr. Det blev 

Daniels första uppdrag, han skulle åka en 2 timmars väg för att hämta upp en väska som han 

sedan skulle överlämna till gängledaren. Han fick aldrig reda på vad väskan innehöll men han 

anande att det var något kriminellt. På det sättet kom han in i gänget och i de kriminella 

banorna. Han visade att han var en person som gick att lita på vilket gav honom fler jobb. I 

början handlade det oftast om att hämta upp olika paket med värdefullt innehåll på olika 

platser, i efterhand fick han reda på att dessa paket ofta innehöll tabletter eller pengar. Sedan 

blev han inbjuden på olika privatfester enbart med syfte att sälja narkotika. Daniel blev en 
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mellanhand som folk kunde höra av sig till när de ville ha knark, han tjänade ca 8000 kr för 

ett 2-4 timmars jobb.  

Allt det här med narkotika försäljningen gjorde jag som ett jobb för att kunna spela. 

Men det handlade också om att få respekt. Desto fler handlingar man gjorde så var det 

fler som såg upp till dig, ingen vågade jävlas med dig. Efter att jag varit på en fest och 

tjänat mina pengar kunde jag sitta och spela hela morgonen. Allt det här blev en grund 

till spelet för utan det kunde jag inte spela...självklart tänkte jag ibland på hur man 

förstörde en annans människas liv genom att sälja droger, med spelet var det ändå bara 

för en själv som man förstörde. (Daniel) 

Det hände även att Daniel själv brukade narkotika. Han brukade röka marijuana ibland för att 

koppla bort ångesten som han fick vid spelförlusterna och pressen av jakten efter pengarna.  

Han förklarar att det var lätt att falla för grupptrycket och testa olika droger just i samband 

med att man var på dessa fester.  

Efter ett tag ville Daniel stå på egna ben och få fram egna kontakter. Genom Internet och 

kontakter började han göra lättare beställningar av drogen tradulan som han beskriver var 

väldigt populär på gatan. Han kunde köpa in en karta för 7 kr och få ut 150 kr för den på de 

svenska gatorna. Vid 22-års ålder gjorde han sin första resa till Thailand tillsammans med en 

vän för att själva kunna förhandla fram bättre priser på drogen tradulan. De gjorde en 

beställning på 1600 kartor och betalade ca 6 kr per karta. De paketerade om tabletterna i 

flaskor och rullade in dem i handdukar och skickade dem i ett paket till Sverige. Väl hemma i 

Sverige väntade Daniel på ett brev från posten men istället fick han ett brev från 

polismyndigheten som sa att de hade beslagtagit paketet och om han ville ha tillbaka det 

skulle han överklaga. I den situationen fanns det inget han kunde göra. Daniel hade här 

förlorat hela paketet med tabletterna och även alla hans besparingar som han lagt ner på resan 

och tabletterna.  Han förklarar hur han hamnade i en svacka och enda utvägen för att få 

tillbaka sina förlorade pengar var att ta snabb betalda kriminella jobb.  På vår fråga om Daniel 

tror att han hade utfört samma kriminella handlingar om han inte varit spelberoende under 

tiden så säger han att det ändå fanns en chans att han hade hamnat i dem banorna eftersom 

hans vänner befann sig där. Kriminaliteten fanns alltid runt omkring honom. Men han 

tillägger också att säga att spelet förstås bidrog till att han var mer i desperat behov av pengar 

och att det gjorde att han kunde begå vissa kriminella handlingar som han annars förmodligen 

hade ställt sig mer frågande till.  
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I likhet med Stefan kände även Deniz hur hans vanliga jobb inte längre räckte till för att 

försörja hans spelande så när förlusterna blev allt fler och de finansiella resurserna började ta 

slut såg han kriminaliteten som ett alternativ. Det började med att han tog kontakt med en 

bekant som han visste höll på med droger. Hans bekant introducerade honom för 

narkotikalangarna som just i detta tillfälle behövde pengar för att föra in sina ”varor”. Deniz 

såg detta som en investering och erbjöd langarna pengarna de behövde för att sedan ta del av 

den stora vinsten. Han förklarar att när han väl kommit in i denna värld var det svårt att ta sig 

ur. En av anledningarna var att pengarna var i en ständig cirkulation, så fort de sålt varorna 

var de tvungna att köpa in nytt och den vinst de erhöll, spenderade de lika snabbt.   

Deniz berättar om ”reglerna” som tillkom med att sälja droger. Han fick bland annat inte sälja 

på någon annans område då det kunde leda till förfärliga konsekvenser. Att leva i vad Deniz 

kallar ”drogvärlden” innebar att man var tvungen att kunna försvara sig själv och sitt område. 

För att göra detta inskaffade han sig vapen och de hände ibland att han hamnade i slagsmål 

och andra våldsbrott. Detta var enligt honom inget märkvärdigt utan en del av hans dåvarande 

vardag. Deniz såg inte de människor som han begick brott med som sina vänner, de handlade 

bara om affärer. Han litade inte på dem och de litade inte på honom. Under denna tidpunkt 

beskriver Deniz sig själv som väldigt egoistisk. Han tänkte inte på någon annan än sig själv 

och sina pengar. Pengarna blev således det enda som spelade någon roll. Deniz förklarar att 

hans nya umgängeskrets gav honom en viss status. Människor visste vem han var nu vilket för 

honom var en ytterligare form av bekräftelse. När han ska besvara frågan om hur många 

kriminella gärningar han har begått tvekar han. Han kan inte med säkerhet veta exakt hur 

många gånger han brutit mot lagen. Han säger att det hände så mycket under den tiden att han 

inte vet vart han skulle börja men att han sammanfattningsvis kan säga att nästintill allt han 

gjorde bröt mot lagen. Han menar att bara gå runt med pistol eller med droger är ett brott i sig 

så det är omöjligt för honom att räkna. Om Deniz inte hade blivit beroende av spel så tror han 

inte att han hade utfört samma handlingar. Han menar att om han inte hade spelat hade han 

inte förlorat alla dessa pengar och att han därför inte varit så girig efter mer pengar. Enligt 

Deniz så fick han en smak för att ha pengar och de gav honom mer än bara materiella saker, 

pengarna blev också en symbol för att han hade vunnit och för att han var någon. Om han inte 

hade vetat hur det kändes att ha tillgång till så mycket pengar hade han inte haft ett behov av 

att ha det. Slutligen beskriver Deniz denna period i sitt liv som både negativ och positiv. Han 

är medveten om att han sårat många med sitt beteende men ser det ändå som en lärdom.  
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Martin kom in i kriminaliteten efter att han lånat en summa på 50 000 kr av en välkänd man 

som brukade vistas på svartklubben. När Martin senare inte kunde återbetala skulden var han 

tvungen att kompensera det på annat sätt, detta genom att begå vissa kriminella handlingar.  

Till en början handlade det om att han fick order om att utföra ärenden åt mannen som han 

hade lånat pengar av. Det innebar bland annat att inkassera pengar från människor som var 

skyldiga mannen pengar. Han gjorde detta oftast genom att hota och använda våld. Det kunde 

också betyda att han var tvungen att sälja knark eller gömma vapen. När han hade betalat av 

sin skuld så fortsatte han att begå dessa kriminella handlingar för att tjäna pengar att spela för. 

Martin förklarar att genom att utföra dessa tjänster vägde han upp för spelförlusterna. Även 

om han hade förlorat mycket pengar så beskriver han att det kändes som att han gick plus 

minus noll med de pengar han fick genom brotten. 

Jag såg det som mitt jobb och inte som någonting olagligt, jag tänkte liksom inte på det. 

Man gjorde det man skulle utan att ifrågasätta uppgiften så länge man fick sina pengar. 

Jag var girig helt enkelt. (Martin)  

Martin anser inte att hans vänner påverkade honom till att hamna i den situationen han befann 

sig i. Han menar att det var han själv som sökte sig till ett annat umgänge med mer rutinerade 

spelare. Det var också han som valde att stanna kvar i de kriminella banorna. Dock anser han 

att människorna som fanns runt omkring honom, som inte var hans vänner, hade en viss 

påverkan. Martin beskriver att deras relation byggde på tjänster och gentjänster. De utnyttjade 

ofta varandra när de såg att någon befann sig i ett desperat tillstånd. Martin som var mitt uppe 

i sitt spelberoende tänkte sällan på konsekvenserna av sina handlingar och därför såg de andra 

hur de kunde dra nytta av det. Om han inte hade varit spelberoende menar Martin att han 

definitivt hade tänkt över sina handlingar mer. Enligt honom gjorde spelberoendet att han bara 

såg pengarna och tappade sin moral.  

I Andreas fall var det på kasinot och med de personer som han träffat där som kriminaliteten 

kom in i hans liv. Det var specifikt tre killar som var i hans egen ålder som Andreas umgicks 

med. Det blev väldigt många sena nätter på kasinot och han berättar att det var kul med 

sällskapet och att ha några han kunde dela sitt intresse med. Killarna hade väldigt många 

kontakter och genom att umgås med dem blev Andreas introducerad till en mängd olika 

människor. Han såg killarna som sina vänner och han trivdes i deras sällskap. Andreas 

berättar att han gillade denna värld där pengarna flödade och varje dag var en fest. Han säger 

att droger inte var något ovanligt i dessa kretsar, det förekom både i samband med fest och 
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som medel för att orka spela hela natten. Personligen gillade inte Andreas att vara ofokuserad 

när han spelade så i hans fall tog han det bara när det var dags för att festa. Det hände 

dessutom att hans nya vänner sålde droger för att få lite extra pengar vilket Andreas ibland 

hakade på. De på kasinot visste att de kunde vända sig till antingen Andreas eller hans vänner 

för att få tag på droger.  Liksom de andra intervjupersonerna började spelandet tära på 

Andreas ekonomi. Dock påpekar Andreas att även om det inte var stabilt med ekonomin så 

var det aldrig någon kris. Han säger att ibland gick det bra och ibland gick det dåligt och att 

det är något man får förvänta sig när man spelar. Utöver att Andreas ibland sålde droger för 

att bringa in pengar berättar han att han och hans vänner kunde åka runt och stjäla fälgar från 

bilar. Efter att de stulit ett par stycken åkte de till diverse bilhandlare och sålde dem för cirka 

4000-5000 kr. Detta var enligt Andreas ett av många vanliga sätt att tillhandahålla snabba 

pengar. Han berättar att andra sätt är bland annat att göra inbrott, personrån eller stjäla bilar. 

Att stjäla fälgar och sälja droger är dock det enda Andreas gjort. Andreas beskriver sina 

handlingar som vanliga, att det inte var något speciellt utan att de flesta gjorde någonting i den 

stilen för att få ihop pengar. 
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6. Analys och Diskussion 

Vi har strukturerat upp analysen utifrån de tre teman som redovisades i resultatet. I detta 

kapitel kommer de teorier som tidigare presenterat att jämföras och analyseras med hjälp av 

resultatet från intervjuerna och den tidigare forskningen inom området. Därmed är 

diskussionen inbakad i analysen då vi har resonerat kring det sam sagts och dessutom kopplat 

till tidigare forskning.  

6.1 Bakgrund 

Enligt Bourdieu (1999) konstrueras en individs habitus av flera olika faktorer bland annat 

påpekar han hur familjen och uppväxten har en avgörande roll för upprätthållandet av den 

sociala ordningen (Bourdieu 1999:120). De relationer man har under uppväxten fungerar som 

en modell för alla andra sociala sammanslutningar man får i livet (Bourdieu 1999: 121).  

Genom att ta del av informanternas bakgrund och deras relationer till samhällets institutioner 

kan vi skapa en bild av hur deras habitus och normer konstruerats och hur det kommit att 

influera deras livsval, det vill säga skapa en förståelse för att kunna förklara relationen mellan 

deras spelberoende och väg in i kriminalitet.  

Majoriteten av intervjupersonerna har haft en förhållandevis trygg uppväxt. De flesta har haft 

ett stabilt ekonomiskt kapital samt ett relativt högt socialt kapital. För Daniel har dock 

uppväxten inneburit en del motgångar. Bourdieu (1999) menar att olika typer av kapital ger en 

människa olika tillgångar i livet och kommer också att styra vilka sociala miljöer den söker 

sig till (Bourdieu 1999: 121). I Daniels fall sökte han sig till en gemenskap bland vännerna på 

gården för att fylla tomrummen. Detta har medfört att Daniel skapat väldigt starka band till 

vännerna som har gjort att han många gånger fallit för grupptrycket och följt deras fotspår. 

Dessa sociala sammanslutningar har därmed genomsyrat hans val i livet. Likaså i Deniz fall 

blev vännerna en stor del av hans liv då föräldrarna oftast inte var närvarande. Hos alla 

intervjupersoner är det just vännerna eller någon annan i deras närhet som varit närvarande 

när spelet först introducerats. Vi kan dock inte urskilja några typiska gemensamma drag i 

informanternas kapital och därför kan vi inte genom enbart den analysen förklara hur det 

skulle ha haft en inverkan på deras ingång till kriminalitet.  

Med utgångspunkt i normer och normalitet som en social konstruktion blir det tydligt hur de 

med starka band till olika institutioner i samhället i större utsträckning kommer anpassa sig 

efter samhällets regler och normer. Institutioner i samhället kan antingen vara skolan, arbetet 
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eller familjen och genom att ta del av informanternas erfarenheter av dessa kan vi skapa oss 

en bild av i vilken mån detta påverkat dem i deras avvikande beteende (Sarnecki 2003: 218- 

219).  

Av intervjuerna framgick de att de flesta hade en svag anknytning till skolan. Trots att de 

klarade sig var skolan ingen prioritering. Detta kan vara en förklaring till hur fyra av de fem 

intervjupersonerna hamnade i spelvärlden redan som minderåriga och sedan i ett kriminellt 

beteende. Om de hade varit engagerade i skolan och haft en starkare förbindelse till den 

institutionen hade det troligen varit svårare för dem att senare bryta samhällsnormerna.  De 

hade med stor sannolikhet utvecklat ett annat handlingsmönster och därmed minskat risken 

för att bli spelberoende och kriminella.  

När de senare kom ut i arbetslivet började både Stefan och Daniel arbeta på platser där spelet 

dagligen förekom. En individ med en stark koppling till arbetslivet kommer enligt teorin om 

normer och normalitet i högre grad tänka över konsekvenserna av sina handlingar (Sarnecki 

2003: 218- 219). Men i deras fall innebar det att även om de hade en anknytning till 

arbetslivet så gav det dem en närmare koppling till spel som var källan till deras negativa 

beteende. De arbetade i en miljö där deras beteende var vanligt och därav accepterat vilket 

kan vara orsaken till att deras beroende utvecklades. När det gäller Martin och Deniz 

beskriver de hur deras spelberoende gick ut över deras arbete. De båda hade ett arbete och 

därmed en koppling till arbetslivet dock var arbetet ingen prioritering medan de var 

spelberoende. Spelberoendet gjorde således att deras band till arbetslivet försvagades eftersom 

de aldrig riktigt var närvarande under arbetstiden. Andreas var däremot arbetslös vilket 

betyder att han inte hade någon koppling alls till arbetslivet och därmed hade han en svag 

anknytning. 

I resultatet framkom det även hur spelberoendet påverkade informanternas relation till deras 

familj. Anknytningen till familjen och andra sociala relationer har som sagt också en 

betydelse för hur en individ anpassar sig till samhällets normer (Sarnecki 2003: 218- 219). 

Det innebär att om intervjupersonerna hade haft starkare band till andra grupper i samhället 

som till exempel deras familj hade de troligen avhållit sig från att hamna i kriminalitet. När 

spelet tog över deras liv ledde det till att de försummade sin familj och kan därmed vara en 

faktor till deras avvikande beteende. Speciellt för Andreas som bodde i en annan stad än sin 

familj blev detta framträdande eftersom det var lättare för honom att söka sig till en ny 

gemenskap där hans handlingar inte ifrågasattes. Detta visar på hur ett spelberoende kan 
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påverka en individs sociala relationer och som konsekvens av detta leda till en 

normupplösning och ett kriminellt beteende.  

6.2 Spelmiljö 

I intervjuerna blev det tydligt att individerna i spelvärlden delar en uppfattning om vad som är 

rätt och fel och därmed påverkas de av de rådande normerna inom fältet. Spelvärlden kan 

således betraktas som ett socialt fält som enligt Bourdieu (1993) är en sfär i samhället där 

individerna delar något gemensamt. Bourdieu (1993) menar att det är i dessa fält vi 

konstruerar vår verklighet och vilka normer och värderingar som vi följer (Bourdieu 1993: 16-

17). Huvudparten av intervjupersonerna hade ett umgänge som bestod av personer med ett 

spelberoende precis som de själva. I till exempel Stefans fall berättar han hur både han och 

hans vänner åkte till caféet direkt efter skolan och hur de tillsammans spenderade nästintill all 

sin fritid där. På liknande sätt beskriver Daniel hur han spelade med vännerna men han tar 

dessutom upp hur han blev påverkad av dem. Detta konstateras när han berättar att även om 

han inte alltid kände för att spela och visste att han egentligen borde spara sina pengar så 

kunde han ändå falla för grupptrycket. Det visar hur han påverkades av de rådande normerna 

inom fältet.  Även om han hade andra principer så tog han till sig av gruppens normer och 

fogade sig efter dessa eftersom han inte ville hamna utanför. När Daniel sedan vann menar 

han att det gjorde intryck på hans vänner och det gav honom därför en positiv känsla. Detta 

anger han som en orsak till att han ville fortsätta spela och vinna.   

Deniz nämner också den positiva känslan han fick av att vinna och imponera på sina vänner. 

Precis som i Daniels fall berättar Deniz att det var bekräftelsen av att vara bäst på fotboll som 

lockade mest. Utöver det så hade Deniz familj bra ekonomi vilket innebär att själva 

drivkraften bakom spelet var möjligheten till att få erkännande och vinna snarare än att erhålla 

pengar. Bekräftelsen som både Daniel och Deniz sökte efter pekar på att det finns vissa 

förhållanden som anses vara eftertraktade inom spelvärlden.  Detta kan vi förstå genom att se 

hur gruppens syn på individen avspeglar sig i individens självuppfattning. Bourdieu (1999) 

kallar detta för symboliskt kapital som innebär att inom ett socialt fält blir vi beroende av 

människors erkännande (Bourdieu 1999: 31-32). Det symboliska kapitalet kan förklara varför 

man faller för grupptrycket och försöker bevisa sig själv genom att vinna som till exempel i 

Daniels fall. De har konstruerat en verklighet där vinna är den högsta bekräftelsen och priset 

är den status som uppstår med vinsten. De förställningar som föreligger blir således grund för 

det individuella värdet. Genom detta kan vi förklara hur Daniel och Deniz hade ett behov av 
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att få bekräftelse och hur det blev en faktor till deras fortsatta spelande och därefter deras väg 

in i kriminalitet, detta kommer vi dock fördjupa oss mer i nästa tema.  

I de ovannämndas fall så spelade de med vänner som de kände innan spelet blev en del av 

deras liv vilket betyder att de tillsammans hamnade i det sociala fältet.  Men i Martins och 

Andreas fall tog de själva klivet in i spelvärlden och in i det fältet. De båda blev introducerade 

till spel av deras fäder dock uppstod inte ett beroende förrän på senare år. När det gäller 

Martin säger han att spelet ledde till att han bytte umgänge och sökte sig allt mer till 

människor som precis som han själv var insatta i spelet. Detta beskriver hur Martin avsiktligt 

bytte socialt fält. Martin sökte sig således till spelvärlden och gjorde ett medvetet val när han 

klev in i det fältet. Detsamma gäller Andreas som började spela själv på internet men som 

sedan bestämde sig för att träffa andra spelare på kasinot. Om vi ser till Martin och Andreas 

habitus kan vi anta att detta har påverkat deras val att till skillnad från de andra 

intervjupersonerna själva träda in i spelvärlden eftersom de redan i uppväxten kommit i 

kontakt med spel. En annan intressant aspekt är när Martin tar upp hur människor inom 

spelvärlden ofta utnyttjar andra människor för att få fram information. Beroende på vilken typ 

av spel man är inne på och intresserad av så umgicks man med de människorna som man 

trodde kunde hjälpa en och ge den informationen man behövde. Detta visar hur han precis 

som de andra intervjupersonerna godtagit de principer och normer som existerar i det fältet, 

trots att det kanske inte alltid främjat honom själv.  
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6.3 Vägen in i kriminalitet 

Alla våra intervjupersoner har skilda historier om hur de blivit kriminella men en gemensam 

nämnare i deras väg in i kriminalitet är att de alla beskriver hur deras spelberoende fått dem 

att utföra handlingar som de annars inte tror att de hade gjort. På olika sätt har de försökt att 

upprätthålla sitt spelande genom att ljuga, stjäla, sälja narkotika och begå bedrägeri. Utifrån 

normer och normalitet som en social konstruktion så blir det tydligt hur personer med ett 

spelberoende ofta umgås i en miljö där deras handlingar blir normala. I deras kretsar har alla 

liknande problem. Lån och skulder är inget ovanligt och därför finns det inte heller någon 

skam i att ha det. Men hade samma problem existerat ute i samhället hade det gått emot 

samhällsnormerna och setts som något avvikande. Detta kan man förstå genom att se till hur 

normerna är situationsberoende. De normer som gäller i ett sammanhang gäller inte alltid i ett 

annat sammanhang. I spelvärlden råder vissa normer och ute i samhället råder andra och 

människornas handlingssätt kommer att påverkas av de rådande normerna inom fältet.   

När intervjupersonerna står inför ett vägval där en kriminell handling är ett alternativ ses det 

inte som ett avvikande beteende och därför blir det enklare att bryta mot lagen. Samtliga 

intervjupersoner beskriver hur de vistades bland människor som också hade spelproblem 

vilket gjorde att de internaliserade normerna inom gruppen. Det vill säga att inom det sociala 

fältet som de befann sig i så bröt de inte mot några normer eftersom att handlingarna inte 

uppmärksammades som normbrytande. Detta kan kopplas ihop med Bourdieus (1999) 

”Nomos” begrepp.  Genom deras habitus så ser de världen på ett visst sätt vilket betyder att 

de kommer skapa egna normer inom gruppen (Bourdieu 1999: 116). Spelet och kriminaliteten 

blir således något normalt i deras umgänge och det blir det som styr deras tankesätt och 

handlingar. De samhälleliga normerna blir inte lika viktiga för de spelberoende då gruppens 

normer tar över. Martin berättar om detta i sin intervju där normaliteten i hans handlingar blir 

väldigt framträdande: 

Jag såg det som mitt jobb, bara att de kriminella handlingarna gav mycket mer än ett 

vanligt jobb och att det gick mycket fortare. Jag var väldigt egoistiskt, man gjorde det 

man skulle utan att ifrågasätta uppgiften så länge fick sina pengar. Även om jag innerst 

inne visste att mitt handlande var fel så kändes det ändå okej när man visste att ingen 

annan i gänget var bättre. (Martin)  

Detta citat förklarar hur Martin såg kriminaliteten som ett vanligt arbete och därmed normalt 

inom hans krets. Han tar också upp hur ingen annan i hans umgänge var ”bättre” vilket 
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underlättade hans gärningar. Precis som Martin så vistades alla intervjupersoner i miljöer där 

spelandet var vanligt. De beskriver alla hur de i själva verket visste att deras handlingar var 

brottsliga men att det blev enklare att korsa den gränsen när det fanns andra människor runt 

omkring som handlade på liknande sätt. Det var också på detta sätt de rättfärdigade sitt 

beteende. Martin berättade hur spelberoendet gjorde att han bara såg pengarna och tappade sin 

moral. Detta visar på det Meyer och Fabian (1992) beskriver om hur de moraliska gränserna 

kontinuerligt tänjs hos en person med ett spelberoende. Det innebär att ju djupare individen 

kommer in i spelberoendet, desto fler moraliska principer kan den bryta (Meyer, Fabian 1992: 

63). Denna koppling går att dra till alla intervjupersoner då samtliga började med mildare 

brott som sedan eskalerade. Utöver det nämner några av intervjupersonerna hur de spelade på 

svartklubbar men trots det tar ingen av dem upp det som en kriminell handling. Det vill säga 

att när vi diskuterade kriminaliteten utelämnades spelet på svartklubbarna som en kriminell 

handling vilket också indikerar på hur de ser sina handlingar som normala. Förklaringen är 

således att de har genom sitt spelberoende blivit vana med ett avvikande beteende och därför 

blev det lättare att korsa gränserna.  

En annan punkt som är återkommande bland alla informanter är att de inte betraktar sina 

handlingar som något brott vilket också tas upp i Lesiuer´s forskning. Lesiuer (1989) menar 

att även om brottet i sig är olagligt så uppfattas det sällan så hos en spelberoende eftersom den 

har som avsikt att betala tillbaka. Detta kan vi se hos bland annat Stefan som berättar att trots 

att han tagit kunders kontonummer och använt deras pengar så såg han det inte som att han 

stal då han hade tänkt ge tillbaka pengarna innan de märkt något. Även Daniel säger att när 

han stulit pengar av familj och vänner tänkte han att det var en tillfällig lösning och att när 

han väl vann skulle han lämna tillbaka dem. Enligt Lesiuer så kommer en spelberoende alltid 

att jaga sina förluster vilket sätter honom i en position där brott blir en lösning. Det leder i sin 

tur till att man hamnar i en ond cirkel där det blir svårt att komma ur den kriminella banan.  
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7. Slutsats 

Resultatet av vår studie sammanförs i detta kapitel. Syftet besvaras genom att resonera kring 

våra två frågeställningar.  

Hur beskrivs relationen mellan ett spelberoende och kriminalitet utifrån 

informanternas berättelser?  

Vi kan konstatera att ingången till kriminalitet sett annorlunda ut för alla intervjupersoner men 

en gemensam nämnare är att de inte såg det som något avvikande. Det vill säga att 

kriminaliteten inte var något ovanligt i deras umgänge vilket också gjorde de enklare för dem 

att utföra dessa handlingar. Utifrån informanternas berättelser beskrivs relationen mellan 

spelberoende och kriminalitet som någonting normalt. Under tiden de var spelberoende såg 

samtliga informanter kriminaliteten som en naturlig del av deras sociala fält. Den tidigare 

forskningen pekade på att orsakerna till att en spelberoende begår kriminella handlingar oftast 

är finansiella påfrestningar. Samma slutsats kan dras från våra intervjuer då samtliga 

informanter medger att de utfört brotten i syfte att få pengar samt att de inte tror att de hade 

begått samma handlingar om de inte hade varit spelberoende. I deras beskrivningar blir det 

tydligt hur brotten inte betraktades som någonting olagligt då de alltid hade ursäkter för deras 

handlingar.  

Hur kan en spelberoendes väg in i kriminalitet förklaras utifrån relevant 

teoribildning?  

Informanternas kriminella handlingar kan förklaras utifrån deras anknytning till samhällets 

institutioner. Spelberoendet har i deras fall försvagat deras band till samhällets institutioner 

vilket har lett till en normupplösning. Genom att de inte hade någon stark koppling till något 

annat än sitt spelumgänge tänkte de således inte på de konsekvenser kriminaliteten hade. 

Vilket innebär att de enda regler och normer som de följde var de som fanns inom deras 

sociala fält. I två av fallen beskrevs dessutom bekräftelse och status som en betydande del till 

deras väg in i kriminalitet vilket kan förklaras genom den påverkan det symboliska kapitalet 

har på en individ. I deras sociala fält var pengar någonting som genererade makt därför tolkar 

vi det som att när spelet inte längre kunde ge dem denna makt då pengarna tagit slut blev 

kriminalitet ett alternativ för att uppnå den önskvärda statusen. Det övergripande skälet är 

således att en spelberoende behöver pengar men att makt och status är relevanta faktorer till 

ett kriminellt beteende. Om vi ser till deras habitus och tidigare år fann vi inte någon specifik 
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likhet dock vet vi att de sociala sammanslutningar man söker sig till i senare delar av livet 

påverkas av de relationer man har i uppväxten. I intervjupersonernas fall har deras omgivning 

präglats av spel och de lever dessutom i ett samhälle där spel är acceptabelt. Men när de gäller 

kriminalitet kan det i vår mening endast förklaras genom den ”Nomos” deras habitus har 

konstruerat. Deras habitus är således de handlingsmönster de tillsammans med sin omgivning 

har skapat vilket i deras fall blivit spel och kriminalitet. Med detta sagt indikerar studien på att 

intervjupersonerna troligen inte hade blivit kriminella om de inte vore för spelberoendet.  

7.1.1 Framtida forskning 

För att minska att personer hamnar i ett spelberoende måste spelproblematiken 

uppmärksammas. Faktumet att ett spelberoende är en riskfaktor för ett kriminellt beteende 

understryker behovet av forskning. Relationen mellan spelberoende och kriminalitet kräver 

således vidare forskning. Trots att tidigare forskning visat att ett samband existerar har all 

denna forskning så vitt vi vet varit kvantitativ och internationell. Därför anser vi att det är av 

största vikt att göra fler studier kring relationen mellan spelberoendet och kriminaliteten inom 

svensk forskning. Både kvalitativa, för att få en djupare förståelse, och kvantitativa, för att se 

till omfattningen av problemet i vårt samhälle. Det är bara genom att utöka förståelsen för 

relationen som vi kan vidta förbyggande åtgärder.  
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Bilaga 1 

Diagnoskriterier för ett spelberoende 

Hur många av nedanstående punkter stämde in på dig under tiden du spelade? 

 ständigt tänker på spel (t.ex. är upptagen med att planera nästa speltillfälle eller 

fundera över hur han eller hon kan skaffa pengar att spela med) 

 behöver spela med allt större summor för att få den önskade spänningseffekten    

 misslyckas upprepade gånger med att kontrollera, begränsa eller sluta upp med 

spelande 

 blir rastlös eller irriterad när han eller hon försöker att begränsa eller sluta upp 

med spelandet 

  spelar för att slippa tänka på problem eller för att lätta upp negativa 

känslotillstånd 

 spelar för att revanschera sig (“jagar” tidigare förluster) 

 ljuger för anhöriga, terapeuter och andra personer för att dölja vidden av sitt 

spelande 

  har begått brott som förfalskning, bedrägeri, stöld eller förskingring för att 

finansiera spelandet 

 har äventyrat eller förlorat en personlig relation eller utbildnings eller 

karriärmöjlighet på grund av spelandet 

  förlitar sig på att andra kan lösa en finansiell krissituation som uppstår på grund 

av spelandet. (Statens folkhälsoinstitut 2010:23) 
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Bilaga 2  

Informationsbrev 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som studerar sjätte termin på programmet 

Socialt arbete med storstadsprofil. Vi ska nu skriva vår C-uppsats där vi har valt att fördjupa 

oss kring spelberoende och kriminalitet. Vårt syfte är dels att belysa relationen mellan spel 

och ingången till kriminalitet och dels att förklara relationen med hjälp av relevant 

teoribildning. Vår förhoppning är därför att kunna ta del av er kunskap och erfarenhet kring 

dessa fenomen för att få en djupare förståelse. 

Att delta är frivilligt vilket innebär att du när som helst kan avbryta och lämna intervjun. För 

att inte gå miste om någon viktig information kommer vi att spela in intervjun på band. All 

information vi tillhandahåller kommer att förvaras säkert och alla uppgifter kommer att 

avidentifieras i uppsatsen. Utöver det vill vi understryka faktumet att informationen endast 

kommer användas i forskningssyfte och i C-uppsatsskrivandet.  

Vid funderingar tveka inta att kontakta oss (se mailadress nedan). 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Aicha Häfener & Raoline Ilia 
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Bilaga 3 

Intervjuguide  

- Bakgrund 

Kan du ge en kort beskrivning av din uppväxt? 

Vart bodde du under din uppväxt? 

Hur såg din familjesituation ut? 

Hur var ditt förhållande till skolan när du var yngre? 

Hur såg ditt sociala liv ut? Vänner? Fritidsintressen? 

- Spelmiljö 

Hur såg din första kontakt med spel ut?   

Vid vilken ålder skedde detta?   

Vem introducerade dig för denna värld?   

Hur skulle du beskriva spelmiljön? 

Tror du att dina vänner/umgängeskrets har påverkat dig till att bli spelberoende? 

Vad var det som lockade dig och fick dig intresserad och också fast i spelberoendet?  

Vill du beskriva förloppet från första spelgången och framåt?   

Hur påverkade spelet andra delar av ditt liv, familj, yrke och sociala liv? 

- Kriminalitet 

I vilka sammanhang och i vilka situationer har kriminalitet medverkat?   

I vilka umgängen har kriminalitet medverkat?  

Varför i just dessa sammanhang?   

Tror du att ditt umgänge har påverkat dig till att utföra dessa kriminella handlingar? 

Vilken typ av kriminella gärningar har du begått och när, var och hur?  
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Varför utförde du kriminella handlingar? Har skälen varit samma över tid?  

Tror du att du hade utfört samma kriminella handlingar om du inte varit spelberoende vid 

denna tidpunkt? 

Tänkte du över konsekvenserna av dina handlingar innan du begick dem? (impulsiva?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


