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Abstract 
Gambling about money is a frequent phenomenon in our modern communities. Gambling has 
for some people resulted in compulsive gambling. Consequences from compulsive gambling 
affect not only the gamblers, but also their relatives. The aim of the study is to describe how 
relatives of compulsive gamblers experience the consequences of gambling in their lives. The 
empirical  material  consists  of  qualitative  interviews  with  five  relatives  to  persons  with  a 
compulsive gambling behaviour. Coping theory,  theory of crises and a systemic perspective 
have been used to analyse the empirical material. 

The  results  show  that  all  relatives  have  identified  and  described  early  signs  of  gambling, 
which they could not interpret at the time. They have felt that the gambler has been absent in 
mind. The discovery of the gambling is described as a shock. All relatives have created their 
own strategies of coping. 

The relatives show a great amount of strength. Their strong efforts to improve the relations 
and communication with the gambler also gave them strength and positive experiences. They 
could see that they have to take care of themselves and not only care for the gambler. The 
study also indicates that family ties are hard to brake especially between parents and children. 

Keywords: Gambling addiction, compulsive gambling, relative. 
Sökord: Spelberoende, tvångsmässigt spelande, anhörig.



FÖRORD 

Härmed vill vi rikta ett stort tack till alla de personer som på något sätt berikat denna studie. 
Den  hade  inte  varit  möjlig  utan  Er  hjälp.  Studien  har  tagit  sin  form  genom  samtal  med 
forskare, professionella samt inte minst de anhöriga och spelarna. Under studiens gång har vi 
tagit del av anhörigas berättelse som satt sitt avtryck i våra hjärtan. Vi har hört om Er kamp 
och sett Er enorma envishet. Ni är människor med en stor omtanke om Era nära och kära. Ni 
har  under  en  lång  tid  fått  erfarenhet  av  spelandets  spår.  Ni  uttrycker  lärdom  men  även 
svårmod  i  förhållande  till  spelets  framfart.  I mötena med Er har  vi  förstått  att ni  har  varit  i 
oerhört arbetsamma situationer men att Ni valde att låta Er växa och utvecklas genom dem. Er 
erfarenhet och personliga insats är ovärderlig i denna studie. 

Vi vill även rikta våra blickar mot spelberoendesförening i Stockholm. De har visat på ett äkta 
engagemang och där vi har förstått att Era insatser är oerhört betydelsefulla för både spelare 
och de anhöriga. Ni är till  för att ge råd och stöd i spelberoendefrågor men vi har förstått att 
Ni betyder mer än så för de individer ni möter. Personer som behöver Er hjälp kan ta kontakt 
med  Er  via  telefon,  0874  12  694.  Genom  de  samtal  som  förts  anser  vi  det  av  vikt  att 
framhäva  Stödlinjen.  Stödlinjens  samtal  är  kostnadsfria  och  där  Ni  som  behöver  hjälp  får 
komma  i  kontakt  med  en  rådgivare  som  är  kunnig  inom  området.  De  finns  att  nå  på 
telefonnummer: 020 – 81 91 00. 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Bodil Eriksson som varit generös med 
handledningstillfällen och på ett tålmodigt vis lotsas oss igenom forskningsprocessen. 

Tack till Er alla och vår förhoppning är att studien skall göra Er rättvisa. 

Stockholm i januari 2010 

Carina Hildingsson  / Ulrika Axelsson Öztürk
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1 Inledning 
Spel med pengar  är  en  vanlig  företeelse  i  vårt  samhälle.  För  de  allra  flesta  ses  spel  i  olika 
former  som  rekreation  och  fritidssysselsättning  förknippat  med  spänning,  glädje  och 
avkoppling.  För  några  blir  spelandet  ett  mindre  roligt  fenomen.  För  spelare  som  av  olika 
anledningar  låter spelet ta över deras liv och för deras anhöriga är spelandet en källa till oro 
och  till  ekonomiska  och  sociala  problem.  Enligt  Statens  folkhälsoinstituts 
befolkningsundersökning  (2009)  framkommer  det  att  cirka  två  procent  av  befolkningen  har 
problem med spel  varav en  tredjedel av dem har utvecklat ett  spelberoende. Spelandet  i  sig 
har  inte  tilltagit  men  bland  dem  som  spelar  har  beroendet  ökat.  Spelproblem  är  vanligare 
bland  personer  med  låga  inkomster  och  det  är  fler  män  än  kvinnor  som  drabbas.  Statliga 
spelutredningen (2008) har gjort en sammanställning över spelautomater. Där framgår att Jack 
Vegas maskiner, kasinospel och  interaktiva  spel  över näten är mest beroendeframkallande  ( 
ibid, s. 161). Individens egen biologiska och psykologiska status i interaktion med den miljön 
och de sociala omständigheter som individen befinner sig i eller har vuxit upp i samspelar när 
en person blir spelberoende (Statens folkhälsoinstitut, 2009). I denna kontext befinner sig de 
anhöriga  till  spelberoende. Kring  varje  spelberoende person  finns ett  antal anhöriga som på 
olika sätt blir påverkade av spelandet. Shaw, Forbuch, Shlinder, Rosenman och Black, (2007) 
påvisar spelberoendets effekter på familjerelationer och barn. De framhäver att det finns cirka 
tio  till  femton  personer  kring  den  spelberoende  som  påverkas  negativt.  Här  inbegrips  även 
arbetsgivare,  avlägsna  släktingar  och  främlingar  (ibid,  s.  615622).  Anhöriga  är  en  grupp 
människor som i de flesta fall  inte syns eller hörs särskilt mycket  trots att deras liv påverkas 
på en  rad olika sätt. Att vara anhörig  till  en person som utvecklat en  beroende problematik 
innebär många gånger att tvingas utveckla olika förhållningssätt till personen som är beroende 
men även till sig själv. I texten nedan beskrivs en självupplevd händelse som har utspelats för 
en av de anhöriga som valt att delta i studien. 

”  Nu följer du med till polisstationen. Det var inte långt från där vi bodde. Han följde med 
lydig  som  en  hund.  Personen  bakom  disken  stirrade  på  oss.    Jaha,  vem  är  det  Ni  vill 
anmäla? sade hon  Han?   Jaha,  vem är det här då?  Det är vår son”  

Med citatet vill vi visa på det väl så komplicerade situationer som anhöriga till spelberoende 
kan ställas  inför. I dagsläget pågår en debatt om vem som skall  ta ansvar  för olika stöd och 
hjälp  till  spelberoende  och  deras  anhöriga.  Självhjälpsprogrammet  på  internet  samt 
stödkontakten  kommer  att  få  finansiell  hjälp  av  Svenska  spel  under  år  2010  ( 
www.spelberoendesforening.se). Sedan är det ovisst. I studien har vi för avsikt att studera hur 
ett begränsat urval av nära anhöriga till spelberoende upplever spelberoendets konsekvenser  i 
sina  liv. Vi avgränsar oss  till  anhöriga  till  spelberoende av  spel  som har avsikt att generera 
pengar. När vi undersökt hur forskningsläget kring anhöriga till spelberoende sett ut har det 
framkommit att den forskningen är begränsad. De svenska studier som gjorts i Sverige kring 
anhöriga  till  spelberoende  är  ett  fåtal.  Här  tror  vi  studien  har  en  funktion  att  fylla.  I  den 
kumulativa forskningstraditionen är vår förhoppning att vår c uppsats skall bli en ytterligare 
byggsten  i  arbetet  med  att  öka  insikten  kring  situationen  för  anhöriga  till  spelberoende. 
Kunskap om anhöriga till spelberoende är viktigt för det sociala arbetet då det bidrar till större 
insyn kring fenomenet för de yrkesverksamma inom området.

http://www.spelberoendesforening.se/


2 

1.1 Syfte 
Syftet med  studien är  att  beskriva  hur  ett mindre  urval  anhöriga  till  spelberoende  upplever 
spelberoendets konsekvenser i sina liv. 

1.2 Frågeställningar  
o  Hur beskriver de anhöriga sina tankar, känslor och handlingar inför spelandet och dess 

konsekvenser? 

o  Vilken roll upplever de anhöriga att de har i förhållande till den spelberoende? 

o  Vilka styrkor har de anhöriga för att hantera spelberoendets konsekvenser? 

o  Vilka  sociala  förändringar  anser  de  anhöriga  att  de  har  upplevt  i  samband  med 
spelandet? 

1.3 Studiens disposition 
I  det  inledande  kapitlet  har  vi  valt  att  beskriva  studiens  syfte  och  frågeställningar  samt 
begreppspreciseringar. I det andra kapitlet introduceras läsaren in i bakgrund, metod med dess 
tillvägagångssätt i forskningsprocessen. I det nästföljande kapitlet följer en redogörelse av det 
aktuella  forskningsläget  inom området. Därefter presenterar vi  de  teoretiska perspektiv  som 
ligger  till  grund  för  analysen.  I  det  femte  och  sjätte  kapitlet  redovisas  resultat  och  analys. 
Studien  avlutas  med  en  slutdiskussion  kring  resultat,  metoddiskussion  och med  förslag  till 
fortsatt forskning. 

1.4 Begreppspreciser ingar  
Spelberoende ”  innebär att inte kunna kontrollera sitt spelande och att spelandet har lett till 
allvarliga negativa konsekvenser. Beroende av spel har många likheter med andra missbruk, 
exempelvis alkohol och narkotikamissbruk. Vid spelande reagerar hjärnans belöningssystem 
på  liknande  sätt  som  när  man  dricker  alkohol.  Spelandet  kan  även  leda  till  negativa 
ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser.”  Statens folkhälsoinstitut (2009). 
Coping  Term  inom  psykologisk  stressforskning,  innebär  olika  strategier  för  att  hantera 
påfrestningar och krav. (Nationalencyklopedin 2009)
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2 Metod och genomförande 
I  följande kapitel  kommer  vi  att  beskriva  hur  vi  har  samlat  in  och  bearbetat materialet. Vi 
kommer  att  föra  en  diskussion  om  studiens  validitet,  reliabilitet  och  generaliserbarhet  samt 
etiska  övervägande.  Vi  har  genomfört  fem  kvalitativa  intervjuer  av  fem  anhöriga  till 
spelberoende  för  att  beskriva  hur  ett  mindre  urval  anhöriga  till  spelberoende  upplever 
spelberoendets  konsekvenser  i  sina  liv.  Intervjuerna  har  tolkats  utifrån  teman  som  ger  en 
tidsaxel och som följer våra  frågeställningar. Den kvalitativa  intervjumetoden har vi valt  för 
att vi varit intresserade av respondenternas egna personliga upplevelse. Vi önskar få ta del av 
en fördjupad berättelse av deras tankar och föreställningsvärld där vi har för avsikt att försöka 
förstå och förmedla deras perspektiv (Kvale, 2007, s. 35). 

2.1 För förståelse 
Spelberoende har vi under senare år  följt  i massmedia. Spelberoende som fenomen var med 
andra ord inte främmande för någon av oss när vi startade vårt arbete med uppsatsen. Förutom 
litteraturstudier  som specifikt handlat om spelproblem och anhöriga  till  spelberoende har vi 
utökat  vår  förförståelse  genom  att  vid  ett  flertal  tillfällen  besöka  Spelberoendesförening  i 
Stockholm.  Vi  har  talat  med  personer  som  arbetar  i  föreningen  samt  närvarat  under  två 
anhörigmöten och var sitt spelarmöte. Mötena bestod av anhöriga eller spelare. Den kunskap 
vi  fick  med  oss  från  dessa  möten  har  varit  ovärderlig  och  fördjupat  vår  insikt  kring 
spelberoende En av oss har haft en större förförståelse genom att själv varit nära anhörig till 
spelberoende. 

För att motverka att de egna erfarenheterna av att vara nära anhörig till en spelberoende skulle 
påverka vår tolkning av det empiriska materialet och av uppsatsarbetet i stort, tror vi, att det 
har varit en fördel att vi varit två forskare. Det har medfört att vi i en ständigt återkommande 
och reflekterande process bollat våra tankar kring det empiriska materialet.  Egen erfarenhet 
av  problematiken  kan  ses  som  en möjlighet  till  utökad  inlevelseförmåga  och  förståelse  för 
anhöriga och spelberoendes situation. 

2.2 Litteratur sökning 
Vi  började  med  att  samla  in  facklitteratur  på  Stockholms  universitetsbibliotek  samt  på 
Socialhögskolan.  Litteratursökning  har  skett  via  Stockholms  universitets  databaser,  Libris, 
DIVA,  Google  Scholar,  CSA  och  Artikel  Sök.  Vi  har  använt  oss  av  sökorden:  anhörig, 
anhörig  till  spelberoende,  medberoende,  codependent,  problematic  gambling,  compulsive 
gambling, gambling addiction, pathological gambling. Forskare Jakob Jonsson gav förslag på 
intressanta artiklar. Vi har även sökt information från myndigheter och organisationer såsom 
folkhälsoinstitutet, spelinstitutet och spelberoendesförening. 

2.3 Urval av intervjuper soner  
Studiens empiriska material utgörs av en informant och fem respondenter. Vi valde initialt att 
ta  kontakt med psykologen  och  spelberoendeforskare  Jakob  Jonsson  för  att  få  en  fördjupad 
förståelse av de anhörigas situation. De fem respondenterna är alla anhöriga till någon som de 
upplever  är  spelberoende.  Kriterierna  för  vårt  urval  var  att  intervjupersonerna  skulle  vara 
anhöriga  till  en  vuxen person med  ett  spelberoende. För att komma  i kontakt med personer 
som matchade vårt önskemål vände vi oss till spelberoendesförening i Stockholm. Vi kom dit 
på  ett  informationsmöte  där  vi  fick  prata  med  ansvarig  kanslist.  Vi  hängde  upp  en 
informationslapp om studien där vi informerade att vi var intresserade av att komma i kontakt 
med anhöriga till spelberoende.
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Vi deltog under denna tid på ett anhörigmöte men utan resultat. Två veckor senare gjorde vi 
åter ett besök på föreningen i förhoppning om att få tag i anhöriga som ville delta i studien. 
Den kvällen genererade de fem anhöriga som ville göra sin röst hörd. Urvalet kan ses som ett 
bekvämlighets  urval  där  intervjupersonerna  fick  frågan  om  de  ville  delta  utifrån  att  de  var 
anhöriga. Respondenterna täcker trots att de bara är fem till antalet ett ganska brett spektra av 
vad en anhörig kan vara. Ruth (1991) menar att det är viktigt att man i sin forskning tänker på 
att  inte ha  för snävt urval med sina respondenter utan att man ska sträva efter att få med så 
många  olika  kvaliteter  som  möjligt  hos  respondenterna  (Ruth,  1991,  s.  280).  Bland 
respondenterna finns två pappor och en mamma till spelande vuxna barn. En frånskiljd maka 
till  en  spelande  man  och  numera  ett  vuxet  barn  till  en  spelande  mamma  och  pappa. 
Respondenterna  utgör  ingen  homogen  grupp  vilket  vi  anser  berikar  undersökningen  och 
möjliggör  för  oss  som  forskare  att  problematisera  de  likheter  eller  olikheter  som  empirin 
avslöjat.   Det  hade  inte  varit möjligt, menar  vi,  om  intervjugruppen  bestått  av  till  exempel 
enbart  pappor  till  spelande  barn.  De  som  deltog  i  studien  har  många  års  erfarenhet  som 
anhöriga till spelberoende. 

2.4 Intervjuns genomförande 
Vi  ansåg  det  av  betydelse  att  genomföra  intervjuerna  i  en  trygg  miljö  där  vi  lät 
intervjupersonerna välja plats. Två av intervjuerna ägde rum hemma hos respondenterna. En 
intervju hölls på socialhögskolan, en på den intervjuades arbetsplats. Två intervjuer ägde rum 
i lokalerna hos spelberoendesförening i Stockholm. Intervjuguiden byggdes upp genom teman 
för att försöka knyta an till vårt syfte och till våra frågeställningar. Vi valde att utforma den 
som Kvale (2007) kallar för en halvstrukturerad intervju guide (ibid, s. 121). (se bilaga 1) Vi 
försökte undvika styrning av intervjupersonernas svar och istället låta dem utgå ifrån sin egen 
upplevelse. Under intervjuerna ställdes följdfrågor som inte fanns i intervjuguiden utan som i 
stället  hade som  syfte att  följa upp det  som den  intervjuade  berättade och som vi upplevde 
som  intressant  för  vårt  syfte.  Intervjuguiden  användes  som  en  hjälp  för  oss  som  forskare 
genom att vi kunde pricka av vartefter som vi fick våra frågor besvarade. Berättelserna som vi 
tog del av  följde  inte alltid den ordning som frågorna  låg eftersom  intervjupersonerna tilläts 
berätta  relativt  fritt.  Tre  av  intervjuerna  hölls  inom  en  timme,  en  intervju  blev  drygt  två 
timmar. Två intervjuer tog cirka två och en halv timme var. 

2.5 Dataanalys och bearbetning av text 
Alla  intervjuer  spelades  in  på  diktafon  vartefter  de  transkriberades  ordagrant. Vissa  pauser 
återgavs. Det  transkriberade  materialet  bearbetades  vidare  genom  en meningskoncentrering 
där  det  förtätades  och  tematiserades  (ibid,  s.  221).  Tematiseringen  följde  vårt  syfte  och 
frågeställningar.  Under  meningskoncentreringen  skedde  också  en  meningstolkning  vilket 
innebär  att  tolkningen  av  det  som  sägs  blir  bredare  och  djupare  och  mer  kritisk. 
Underliggande meningar som inte direkt framkommer uttolkas (ibid, s. 223). Vi har fördjupat 
meningstolkningen genom att tolkningarna av de underliggande meningarna bollades mellan 
oss  för att  så  långt  som möjligt  säkerställa att  respondenternas egen upplevelse var det  som 
utkristalliserades.
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2.6 Studiens tillför litlighet 

2.6.1 Validitet 
Under arbetet med studien har vi återkommande ställt oss frågan om vi undersöker det som vi 
säger att vi undersöker? (Kvale, 2007, s. 215). Ruth skriver att ”  i kvalitativ forskning hänger 
validiteten  ihop med relevansen  i våra data, den mening de  innehåller  samt den historiska, 
ideologiska och kulturella kontext i vilken data insamlas.”  (Ruth, 1991, s. 285286) Validera 
grundar sig på att ifrågasätta (Kvale, 2007,  s. 219). Under processens gång har vi samlat  in 
och  bearbetat  materialet  systematiskt.  Vi  har  tillsammans  med  vår  handledare  diskuterat 
resultat och tolkning och testat dess rimlighet. Vi har försökt anta ett kritiskt förhållningssätt 
till  materialet.  Vår  gemensamma  målsättning  var  att  göra  tolkningsprocessen  levande.  I 
studien har vi tillämpat undersökningstriangulering för att höja validiteten (Larsson, 2005, s. 
112)  Vi  har  båda  varit  med  och  samlat  in  och  analyserat  materialet  vilket  inneburit  att  vi 
återkommande  har  speglat  varandras  tolkningar  (ibid,  s.  34).  Respondenterna  gav  oss 
uttömmande beskrivningar av sina upplevelser. Det anser vi höjt validiteten. Genom att vi fört 
en  mer  eller  mindre  ständig  diskussion  kring  begreppen  och  vad  de  står  för  har  vi  ökat 
chanserna  för  att  arbetets  begreppsvaliditet  anses  vara  god.  Begreppsvaliditet  handlar  om 
huruvida syftet och frågeställningarna kan besvaras med den metoden som vi valt samt om de 
begrepp som vi använder oss av är relevanta och fria från misstolkningar. (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson & Wägnerud, 2007, s. 63). Vi har särskilt diskuterat begreppen spelberoende och 
problematisk  spelare  där  olika  tolkningar  finns  av  ordens  innebörd.  Valet  av  kvalitativa 
intervjuer  anser  vi  stärker  vår  resultatvaliditet  till  lika  internvaliditet  eftersom  vi  haft  som 
syfte att dra både beskrivande och förklarande slutsatser från materialet (ibid, s.6364). 

2.6.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten handlar om resultatens tillförlitlighet och tyngd ( Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
263).  Vi  har  genom  processen  strävat  efter  att  vara  noggranna  och  ha  en  frånvaro  av 
slumpmässiga fel (Esaiasson m.fl. 2005, s. 67). Vi menar att vi som forskare varit med om att 
skapa  vårt  resultat  och  kan  inte  säga  oss  stå  utanför  som  objektiva  iakttagare.  Redan  i 
intervjusituationen uppstår en påverkan från oss i valet av intervjufrågor samt hur vi väljer att 
ställa  följdfrågor  eller  inte. Även den  personkemi  som uppstår  i  ett  rum mellan  personerna 
som befinner sig där är avgörande för resultatet. Med samma frågor och samma respondenter 
men med andra forskare är det inte säkert att resultatet skulle komma att överensstämma i alla 
avseenden  ( Kvale & Brinkmann, 2009,  s. 263). Det kan  säga minska  reliabiliteten.  För att 
höja  reliabiliteten  försöker  vi  noga  redovisa  hur  vi  har  gått  tillväga  i  forskningsprocessen. 
Eftersom vi har varit två personer som har deltagit under intervjun samt i resultat och analys 
anser vi att det kan höja reliabiliteten och minimera risk för dolda antaganden. 

2.6.3 Generaliserbarhet 
Enligt Ruth (1991) är det inte representativiteten som är det centrala utan det handlar om att 
finna balans mellan fenomen och teman som finns i materialet. När det framgår vissa mönster 
i  intervjupersoners berättelser och att det går att koppla det till tidigare forskning kan det ge 
möjlighet att generalisera (s. 289). Vi har använt oss av en kvalitativ ansats med ett begränsat 
urval.  Det  som  studiens  resultat  visar  anser  vi  är  en  tolkning  av  de  anhöriga  och  deras 
subjektiva  upplevelse  av  fenomenet  snarare  än  sanningen  och  de kan  inte  representera  hela 
gruppen  anhöriga  till  spelberoende.  Utifrån  vårt  material  går  det  därmed  inte  att  säga  hur 
vanligt  förekommande  något  är  dock  ger  vårt  urval  en  bred  representation  av  anhöriga  till 
spelberoende.
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2.6.4 Etiska övervägande 
Under hela forskningsprocessen har vi tagit hänsyn till etiska överväganden från tematisering, 
planering,  intervjusituation,  utskrift,  analys,  verifiering  samt  rapportering  (Kvale,  2005,  s. 
105).  Ett  forskningsetiskt  förhållningssätt  utgörs  av  fyra  huvudkrav  enligt  Vetenskapsrådet 
(2002).  Informationskravet  och  nyttjandekravet  uppfylldes  genom  att  vi  inledningsvis 
berättade  för  respondenterna  studiens  syfte  och  att  den  skall  användas  för  forskning  samt 
presenteras  på  internetdatabasen  DIVA.  Intervjupersonerna  hade  under  hela 
intervjusituationen  möjlighet  att  avbryta  och  informerades  att  de  deltog  under  frivilliga 
omständigheter  vilket  överensstämmer  med  samtyckeskravet.  För  att  uppnå 
konfidentialitetskravet  har  vi  valt  att  inte  ta  med  uppgifter  som  kan  avslöja  de  anhörigas 
identitet. Namn har bytts ut och arbetsplats och ålder nämns inte. De anhöriga erbjöds ta del 
av  den  färdiga  uppsatsen  vilket  samtliga  tackade  ja  till.  Materialet  har  behandlats 
konfidentiellt och det är endast vi själva som har  lyssnat på intervjuerna. Vi  informerade att 
inspelningen och det transkriberade materialet förstörs när studien är klar. 

3 Forskning 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur ett mindre urval anhöriga till spelberoende upplever 
spelberoendets konsekvenser  i  sina  liv. Den  forskning som vi redogör för vill vi skall ge en 
ökad förståelse för anhörigas situation. 

3.1 Spelaren 
För att förstå de anhörigas situation anser vi det nödvändigt att ge en beskrivning angående 
spelarnas situation. Spelproblem ses inom olika paradigm som inlärt beteende, sjukdom eller 
ett  beroende.  Jonsson  (2005)  skriver  att  man  kan  identifiera  likheter  och  olikheter  mellan 
spelberoende. Han menar att det  skiljer  i graden  av  spelproblem,  individens  levnadshistoria 
samt  hur kapabel personen är  att hantera  livet  för övrigt. De  likheter han  berör handlar om 
konsekvenser  för dem själva och deras närliggande omgivning (ibid, s. 94).  Blaszcynski. & 
Nower (2002) presenterar en förklaringsmodell där de menar att det finns tre olika grupper av 
spelare. Det gemensamma för dessa tre grupper är att personerna spelar för mycket, personen 
har ett spelintresse men även ett feltänk kring sitt spelande. Den första gruppen kallas för den 
”normala”.  Dessa  spelare  har  betingats  genom  att  de  har  vunnit  pengar  tidigt  och  därmed 
skapat  en  positiv  känsla  kring  spel.  Gruppen motiveras  av  deras  övertygelse  till  att  de  ska 
vinna pengar (ibid, s. 492). Den andra gruppen benämner han de emotionellt sårbara. De har 
haft  en  betydligt  svårare  uppväxt  och  kan  ha  vuxit  upp  med  spel  i  sin  familj.  De  kan  ha 
problem med depression, ångest och svårighet att hantera stress. Spelandet fyller en funktion 
av  flykt där drivkraften  består  av att köpa  flykttid  istället  för att vinna pengar  (ibid,  s. 492 
494). Den tredje gruppen är de biologiskt sårbara där den biologiska förutsättningen kan göra 
dem  sårbara.  De  kan  ha  liknande  problem  som  de  emotionellt  sårbara  men  där 
belöningssystemet inte fungerar som det ska. De motiveras av spänningen i spelandet (ibid, s. 
494495). På det viset ser det olika ut för i vilken grupp som spelaren utgör för den anhörige. 
Anhöriga till  spelberoende drabbas  inte av spelandet  i sig utan även av andra konsekvenser. 
Hos spelberoende ses ofta en ökad samsjuklighet mellan spelberoendet och alkoholberoende 
och till antisocialt beteende samt till psykiska diagnoser som bipolär sjukdom och depression 
(Brené,  2007,  s.  34;  Jonsson m.fl.  2003,  s.  53,5558).  Substansmissbruk  och  depression  är 
vanligare bland spelmissbrukare än bland övriga populationen. Författarna poängterar att de 
kausala sambanden inte är identifierade. Det innebär att det inte går att säga att spelmissbruk i 
sig leder till andra sjukdomstillstånd (Ajdahi & Wolgas, 2008, s. 3334).
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Nakken (2005) beskriver hur missbruket påverkar personligheten. Han menar att all form av 
missbruk är en känslomässig flykt och han gör ingen skillnad på olika former av missbruk. De 
gemensamma dragen för sjukdomen är att den missbrukande personen kommer att föredra att 
knyta känslomässiga band med objekt eller händelser  istället för  till människor (ibid, s. 55). 
Detta beror på att ting och händelser  inte ställer några  frågor, ställer  inga krav och kommer 
inte att klaga på personens sätt att handla. Andras omtänksamhet möts av misstänksamhet och 
uppfattas mer som ett problem än som ett resultat av att någon bryr sig om dennes situation 
(ibid). 

3.2 Anhör igskap 
När spelandet avslöjas genomgår de anhöriga en  akut krisreaktion. De känner  sig maktlösa, 
lurade och svikna och reagerar med oro och förvirring (Jonsson, 2003, s. 15). När den första 
chocken  lagt  sig är det  inte ovanligt att de anhöriga börjar  anklaga sig  själva,  reagerar med 
kroppsliga  symptom  på  situationen  som  magproblem,  depression  och  ångest.  De  anhöriga 
upplever  att  de  får  sämre  självkänsla  och  får  svårt  att  lita  på  personer  som  de  har  nära 
relationer  till  (Jonsson,  1994,  s.  23;  Jonsson,  2003,  s.  15;  Norell,  2009,  s.  14).    Jonsson 
(2003) menar vidare att orsaker till att den anhörige mår dåligt är att de blivit lurade av någon 
som  de  litat  på  och  som  står  dem  nära.  Den  sämre  psykiska  ohälsan  kan  bero  på  de 
ekonomiska problem som spelandet  fört med sig  samt den skam som den anhörige känner  i 
kontakten  med  andra  och  som  kan  bidra  till  att  det  sociala  livet  begränsas  (ibid,  s.  17). 
Jonsson  (2005) anser att  anhöriga  reagerar  adekvat  i  en  för dem  svår  situation. De har  små 
möjligheter att kunna påverka vilket kan skapa känslomässig grogrund för maktlöshet, känslor 
av  ledsamhet,  oro  och  ilska  (s.  9394).  Fler  studier  visar  att  anhörigas  välvilja  att  lösa  de 
ekonomiska  problemen  kan  leda  till  att  den  spelberoende  vidmakthåller  sina  problem  och 
återvänder  till  spelandet  just  för  att  de  slipper  ta  konsekvenserna  av  sitt  spelande  (Jonsson, 
1994,  s.  23;  Shaw  m.fl.  2007,  s.  615622).  Rychtank  och  Mcgillicuddy  (2006)  skriver  att 
stress  som  upplevs  av  partnern  till  en  spelberoende  kan  härledas  till  spelandet  samt  till 
ineffektiva  copingförmågor  hos  partnern. Genom  att  träna  sig  i  att  se  sammanhang mellan 
känslor,  tankar  och  handlingar  och  på  vilket  sätt  deras  handlande  får  känslomässiga 
konsekvenser kan symptomen oro och depression reduceras hos de anhöriga (ibid, s. 168,169, 
172). 

3.3 Föräldrar ollen 
Jonsson  (2005)  identifierade  specifika  problemområden  hos  föräldrar  till  spelberoende.  De 
berättar om  skuldkänslor  för att de själva skulle  ha  bidragit  till  sina  barns  spelproblem. För 
föräldrarna  var  det  svårt  att  acceptera  att  deras  barn  inte  klarade  av  att  hantera  det  som 
förväntades  av  en  vuxen  samt  att  barnets  spelande  orsakade  konflikter  mellan  föräldrarna 
(ibid,  s.  100).  Föräldrar  till  spelberoende  kan  ta  på  sig  olika  roller  såsom  exempelvis  den 
hårda  eller  mjuka  föräldern.  Det  är  främst  män  som  är  den  hårda  föräldern  och  som  drar 
gränser och kan tänka sig att avbryta hjälpen. Kvinnorna agerar den mjuka föräldern och talar 
mer utifrån ansvar, kärlek och skuld. Den mjuka förälderns agerande kan omedvetet leda till 
att  spelaren  ges  utrymme  att  stanna  kvar  och  fortsätta  spela.  Denna  uppdelning  mellan 
föräldrarna gjorde de mer stressade och oharmoniska i familjen (Shaw m.fl. 2007 s. 615622).
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3.4 Tre faser  
Enligt Jonsson (2005) genomgår de anhöriga en process av tre faser. 

o  Förnekandefasen   de anhöriga  är omedvetna om spelandet och dess omfattning och 
har  en  begynnande  känsla  av  att  något  inte  stämmer  och  kanske  har  börjat  uppleva 
minskad  emotionell  och  fysisk  närhet.  Inte  sällan  förnekar  eller  ljuger  den 
spelberoende  för att  skydda sitt  spelande att det  skulle  vara något  fel eller ger andra 
förklaringar (ibid, s. 9495). 

o  Kampfasen – spelandet har blivit känt. Den anhöriga arbetar för att förmå spelaren att 
sluta  spela  exempelvis  genom  att  betala  dennes  skulder.  Spelaren  lovar  därmed  att 
sluta spela. På det viset kan man se att relationen förbättras. Efter ett tag upptäcker den 
anhörige att det är något som inte stämmer och det uppdagas på nytt att spelaren inte 
har  lyckats  förmå  sig  att  sluta  och  anhöriga  reagerar  med  att  bli  ledsna  och  känna 
ilska. Det skapas en löftescirkel mellan spelaren och dess anhöriga (ibid). 

o  Förändringsfasen    den  spelberoende  hittar  en  väg  ut  ur  sitt  beroende  eller  att  den 
anhörige och den spelande skiljs åt. Det är nu som den anhörige och spelaren kan se 
en  ljusning  i  tillvaron  och kan  åstadkomma  förbättringar  i  sina  relationer. Anhöriga 
kan även reagera känslofyllt i den här fasen på grund av att situationen har lugnat ner 
sig och de får en chans att reflektera över vad de har genomgått (ibid). 

3.5 Sociala konsekvenser  
Spelberoende  skapar  oordning  och  dysfunktionella  relationer  i  familjen  och  äktenskapliga 
problem vilket kan leda till att makarna skiljer sig eller separerar. Våld mot barn och brister i 
omsorg  är  förekommande  i  dessa  familjer.  Våldet  kan  kopplas  till  spelarnas  komplicerade 
situation  där  en  blandning  av missbruk,  psykisk  ohälsa,  olika  personlighetsdrag och  sociala 
och ekonomiska problem kan ge upphov till olika former av övergrepp och våld (Shaw m.fl. 
2007, s. 615622). Anhöriga till  spelare  lider ofta av ohälsa både  fysiskt och psykiskt. Barn 
till  spelberoende  löper  en  större  risk  att  själva  utveckla  ett  eget  spelberoende.  De  får  ta 
konsekvenserna  av  vad som  följt med  i  spelandets  spår  (ibid). De kan  ta på sig olika  roller 
eller  ta  på  sig  skulden  för  familjens  svårigheter. Många  gånger  drabbas  de  av  svikna  och 
brutna löften. Barnen kanske är de mest drabbade i gruppen anhöriga till spelberoende. De är i 
en utsatt position till den vuxne och är beroende av den vuxnes omhändertagande. Barn tar del 
av  en  vardag  som under den mest  intensivaste perioden kan  bestå av  beskyllningar,  lögner, 
svek,  slagsmål,  gräl,  och  ekonomiska  svårigheter. Dessa  barn  riskerar  att  fortsätta  i  samma 
spår med problem längre fram i livet (  Shaw m.fl. 2007, s. 615622; Nakken, 2005, s. 84). 

Ferland, Fournier, Ladouceur, Brochu, Bouchard och Pâque  (2008)  påvisar att  förutom när 
det  gäller  de  ekonomiska  konsekvenserna  skiljer  sig  uppfattningen  om  spelets  följder  åt 
mellan spelaren och den anhörige. Spelarens partner upplevde i högre grad att konsekvenserna 
var  större  än  vad  den  spelberoende  gjorde.  Skillnaderna  var  störst  i  uppfattningen  av 
skadeverkningarna  på  det  sociala  livet  där  den  anhörige  upplevde  att  konsekvenserna  var 
större än den spelande (ibid, s. 219).
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3.6 Medberoende 
Inom olika paradigm skiftar synen på anhöriga. Det finns en pågående diskurs som använder 
begreppet medberoende när det gäller  att  förklara anhörigas  situation och som skulle kunna 
påverka synen på den beroendes symtom och fortsatta missbruk. Peled & Sacks (2008) lyfter 
fram att medberoende kan klassas som en personlighetsstörning. Den bidrar till att individen 
faller  för  problem personer  och  skulle  även  kunna gynna  vidmakthållandet  av ett  beroende 
eller ett missbruk (ibid, s. 391). Anderson (1994) diskuterar medberoendebegreppet utifrån ett 
feministiskt perspektiv genom att kritiskt granska samt beskriva begreppet medberoende. Hon 
framhäver att sjukdomsstämpeln finns implicit i begreppet. Hon säger vidare att det är framför 
allt kvinnor som klassas som medberoende vilket innebär att typiskt kvinnliga beteenden som 
till exempel  handlar om omvårdnad definieras  som någonting sjukt  (ibid,  s. 677). Anderson 
menar  att  det  kan  fungera  som  stämplande  och  stigmatiserande  samt  att  det  bortser  från 
missbruket (ibid). Det saknas en enhetlig forskaruppfattning kring vad begreppet står för samt 
att  det  i  allt  för  stor  grad  fokuserar  på  det  negativa  och  bortser  från  styrkor  och  olika 
copingstrategier  hos  de  anhöriga  (ibid,  s.  677679).  Slutsatsen  blir  att  begreppet  kan  vara 
missvisande i förståelsen kring vad det innebär att vara anhörig. Detta beskrivs också av Peled 
& Sacks  (2008). Deras  studie  genomfördes  genom  tio  djupintervjuer  av  kvinnor  som  lever 
med en alkoholberoende partner. Syftet var att få kännedom om kvinnornas självbild. Studien 
hade  tre  centrala  teman:  avvikande  beteende,  styrkor  samt  självförverkligande.  Resultatet 
diskuteras  i  relation  till  den  pågående  diskussionen  mellan  medberoendeperspektivet  och 
andra  sociala,  psykologiska och  genus  aspekter. Är  kvinnorna medberoende  eller  avspeglar 
deras  beteende  mer  de  könsnormer  som  finns  i  samhället?  Medberoendeperspektivet 
förutsätter  att  en  medberoende  person  saknar  insikt  om  sina  egna  behov  (ibid,  s.  400). 
Kvinnorna  som  intervjuades  uppvisade  en  annan  bild.  De  såg  sig  själva  som  starka  och 
kapabla även om de bar på en sorg och frustration över sin situation var de inte alls villiga att 
identifiera sig som offer (ibid). 

3.7 Samhällshjälp 
Spelberoende är inte klassat som ett missbruk/beroende i socialtjänstlagen vilket kan innebära 
att  det  kan  vara  svårt  att  få  hjälp  för  spelarna  och  de  anhöriga.  Frivilliga  insatser  som  rör 
sociala omständigheter  i Sverige kan därför ha stor betydelse eftersom de befinner sig  inom 
nischområden som riktar sig till en specifik grupp (Karlsson, 2006, s. 142).  När det uppstår 
luckor i det offentliga hjälpsystemen måste andra gå samma för att gemensamt försöka möta 
upp  ett  behov  som  finns  (ibid,  s.  146). Karlsson  för  vidare  en  diskussion  kring  vilken  roll 
självhjälpsgrupper  har  i  samhället.  Han  menar  att  det  funnits  en  rädsla  för  att 
självhjälpsgrupper  skulle  bli  en  form av ”fattigmans  terapi”  som  träder  in  för de människor 
som  inte  är  tillräckligt  ekonomiskt  starka  för  att  själva  bekosta  den  hjälp  som  de  skulle 
behöva.  Karlsson  drar  slutsatsen  att  den  farhågan  inte  har  slagit  in  även  om  det  kan  ha 
förekommit  enstaka  initiativ  i  den  riktningen  (ibid,  s.  148).  I  Sverige  har  traditionen  varit 
självhjälpsgrupper för spelare och anhöriga utan de andliga inslagen och att man förhåller sig 
med avhållsamhet från det som personen blivit beroende av.
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4 Teorietiska per spektiv 

Vårt syfte med studien är att beskriva hur ett mindre urval anhöriga till spelberoende upplever 
spelberoendets konsekvenser i sina liv. För att uppnå syftet har vi valt att applicera valda delar 
från  det  systemteoretiska  perspektivet  genom  Bronfenbrenners  systemnivåer  samt 
livsmodellen. Vidare kommer vi att presentera kristeori och delar av copingteorin. 

4.1 Spelets konsekvenser  för  anhör iga ur  ett systemiskt per spektiv 
Systemteori  är  i  grund  och  botten  en  mängd  olika  teorier  som  har  vissa  grundläggande 
tankegångar  gemensamt  (Fred & Olsson,  2002,  s.  26). Helheten  är  större  än  delarna  i  den 
systemiska världsbilden (Payne, 2002, s. 195).  Applicerat på de anhöriga blir det som de och 
deras  spelare  skapar  tillsammans  någonting mer  än  det  som de utgör  var  för  sig. Målet  för 
systemen  är  att  upprätthålla  sin  balans,  homeostas  (Payne,  2008,  s.  214).  För  att  behålla 
jämnvikten  innebär  det  inte  alltid  att  individen  tar  till  konstruktiva  åtgärder  (ibid).  För  att 
tydliggöra och för att se vilka konsekvenser det får på den anhörige och vilka tankar, känslor 
och handlingar som skapas samt vilka yttre omständigheter som kan tänkas påverka de system 
som de  ingår  i väljer vi att använda oss av Bronfenbrenners  systemnivåer. Nivåerna tar  inte 
bara hänsyn till det system som  individen befinner sig  i utan visar även på hur olika system 
ömsesidigt  påverkar  och  låter  sig  påverkas  av  varandra  (Klefbeck & Ogden,  2003,  s.  64  ). 
Bronfenbrenner  ser  det  som  betydelsefullt  att  ta  hänsyn  till  den  sociala  miljön  och  till  det 
sociala sammanhanget kring  varje  individ, eftersom dessa direkt eller  indirekt påverkar den 
enskilde. Han vill förstå processer över tid ur ett livsloppsperspektiv ( Meeuwisse, Sunesson 
&  Svärd,  2002,  s.  191).  Bronfenbrenners  nivåer  är  sorterade  utifrån  abstraktionsnivå  och 
utifrån  graden  av  närhet  till  individen  (Klefbeck  &  Ogden,  2003,  s.  5051).  De  är  inte 
hierarkiskt ordnade (Meeuwisse, Sunesson & Svärd, 2002, s. 187). 

4.1.1 Bronfenbrenners systemnivåer  

Den  anhörige  och  spelaren  kan  sägas  utgöra  ett  mikrosystem  där  familjen,  anhöriga  och 
spelare ingår såsom spelmiljöer, relationer förknippade med arbete/fritidsaktiviteter (Klefbeck 
&  Ogden,  2003,  s.  64).  Deltagarna  i  ett  mikrosystem  är  subsystem  var  för  sig. 
Kommunikationen mellan  spelaren  och  den  anhörige  är  ett mesosystem. Den kan  vara mer 
eller  mindre  omfattande  (ibid,  2003,  s.  56).  Sociala  system  kan  innehålla  en  synergi. 
Människor inom samma system stimulerar och samspelar med varandra för att behålla och för 
att  stärka  relationerna  (Payne, 2002,  s. 195). När ett  system  inte klarar  av att  skapa synergi 
krävs  det  energi  utifrån  i  annat  fall  försvinner  systemet  vilket  kallas  för  entropi  (ibid). 
Anhöriga och spelare kan beroende på hur de förhåller sig till varandra antingen skapa synergi 
eller  entropi  i  familjesystemet.  Deras  samverkan  och  kommunikation  med  varandra  kan 
möjliggöra eller  förhindra  spel. Olika  former  av  stöd  till  anhöriga och  spelberoende och på 
vilket  sätt  stödet  tas  emot  eller  avvisas  sätter  sin  prägel  på  individen.  Exosystemet  är  där 
individen  inte  ingår  men  som  direkt  utövar  sin  påverkan  på  den  anhörige  och  på  spelaren 
(Klefbeck & Ogden, 2003, s. 6566). Den syn som samhället har på spel och på spelberoende 
befinner sig inom makrosystemet. Makrosystemet beskriver generella normer och värderingar 
i samhället (ibid). Det kan vara normer som säger att det är viktigt att lyckas, att  göra karriär 
och  äga  mycket  pengar.  Normer  som  uppmanar  oss  att  skaffa  allt  det  som  i  samhället 
definieras  som  status. Många  samhällsnormer  och  värderingar  är  det  som  vi  som  individer 
ibland  bedömer  oss  själva  och  andra  utifrån  både medvetet och  omedvetet. Makrosystemet 
kan också vara politik och beslut inom olika områden som får genomslagskraft på individens 
situation (ibid).
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4.1.2 Styrkor, handlingar, tankar och känslor utifrån livsmodellen 

Den  ekologiska  systemteorin  använder  sig  av  begreppet  livsmodellen.  Fokus  ligger  på 
relationerna mellan  individer  i  interaktion  med  deras  miljö  och  hur  miljön  och  individerna 
påverkar varandra (Payne 2008, s. 221). Livsmodellen innehåller ett livsförlopp som är unikt 
för  varje  individ.  Förloppet  innehåller  olika  skeenden,  händelser  och  problem  som  i  sin  tur 
stör och stressar passformen mellan individen och miljön. När en händelse inträffar ställs den 
anhörige  inför  två  olika  bedömningsfaser.  Den  första  handlar  om  att  bedöma  hur  allvarlig 
störningen är. Kommer den att leda till förlust eller skada eller skall den ses som en utmaning. 
Den  andra  fasen  kretsar  kring  att  hitta  strategier  för  att  hantera  situationen  och  att  hitta 
resurserna som behövs (ibid,  s. 222223). På vilket  sätt de sedan väljer  att gå vidare genom 
sina  tankar,  känslor  och  handlingar  har  bland  annat  att  göra  med  deras  individuella 
livsförlopp.  Detsamma  gäller  spelaren.  Det  är  individens  egna  resurser  som  skall  plockas 
fram. Resurserna är relationsförmåga,  individens  förmåga att skapa anknytning. Även andra 
resurser  lyfts  fram såsom självförmåga,  individens egen  tro till  att klara av situationen  som 
den  ställts  inför,  kompetens,  upplevelsen  av  att  kunna  få  hjälp  av  andra  eller  av  att  ha 
tillräckliga färdigheter hos sig själv, självuppfattning, värdering eller bedömning av sig själv, 
självkänsla, i vilken omfattning en person anser sig vara viktig och värdefull. Slutligen nämns 
individens egenkontroll som handlar om att kunna ta ansvar för sina handlingar och på samma 
gång respektera andras rättigheter samt upplevelsen av att kunna kontrollera sitt liv (ibid). På 
vilket  sätt  anhöriga  till  spelberoende  hanterar  sin  situation  har  bland  annat  att  göra med de 
resurser, styrkor som de kan mobilisera. 

4.2 Copingteor in 
Copingteorin fördjupar sig i det emotionella mer än livsmodellen. Känslor hos de anhöriga är 
något  som  de  på  olika  sätt  hanterar.  Deras  och  spelarens  känslor  påverkar  helheten  och 
kommunikation  och  relationen mellan  den  anhörige och  spelaren. Lundin  (1992)  definierar 
coping som ”det sätt på vilket  individen bemöter, försöker bemästra och anpassa sig  till ett 
inre såväl som ett yttre hot”  ( ibid, 1992, s. 15). Individens copingförmåga kan bara till viss 
del påverkas med viljan. Till stor del är coping avhängt på vilket sätt man lärt sig att hantera 
olika situationer tidigare i  livet samt på vilket sätt individen uppfattar faran eller hotet (ibid). 
Inte  sällan  kan  förnekelse  av  den  situation  som  uppstått  leda  till  att  faran/hotet  blir  värre 
(ibid).  Det  finns  två  strategier  i  att  hantera  svåra  och  stressframkallande  situationer.  Den 
känslomässiga  processen  som  handlar  om  att  individen  försöker  ta  kontroll  över  den 
emotionella stressen och den problemfokuserade som handlar om individens försök att förstå 
problemet och förändra det som går i den reella situationen (ibid). 

Lazarus & Folkman (1984) menar att coping inte skall förväxlas med anpassning. Anpassning 
till någon form av hot eller krav kräver inga personliga resurser eller ansträngningar och sker 
mer eller mindre automatiskt menar dem. Coping däremot handlar mer om mobilisering av 
kraft   i tanke och handling (ibid, s. 142). De ser coping som en process i ständig förändring 
påverkad av känslomässiga och beteendemässiga ansträngningar  för att hantera externa eller 
interna  krav  (ibid,  s.  141).  Personliga  och miljömässiga  relationer  påverkar  processen  som 
formas genom en ständig omvärdering av situationen och som i sin tur  leder  till nya tankar, 
känslor  och  beteenden  (ibid,  s.  141143).  Coping  är  inte  ett  enda  tillvägagångssätt  som  är 
giltigt för alla, enligt författarna. De presenterar coping i tre olika grupper. Problemfokuserad 
coping vars uppgift är att försöka förändra situationen, söka lösningar och skaffa information 
om problemet och hur det kan lösas. Känslomässig coping, som försöker förändra tankar och 
känslor  kring  situationen  och  minska  det  känslomässiga  obehaget  genom  att  tolka 
omständigheterna på nya sätt  ( Lazarus & Folkman, 1984, s. 150  153).
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Coping kan även vara präglad av flykt och förnekande genom att fokusera på sysselsättningar 
som  inte  har  något  samband  med  det  som  skapar  stress  och  väcker  obehag  för  individen. 
Ingen av de  tre copingstrategierna skall  ses  som bättre än de andra. Coping som präglas av 
flykt  och  förnekande kan  beroende på omständigheterna  vara  högst  adekvat  (  ibid,  s.  134   
138). 

4.3 Rollskapande genom Kr isteor in 
Sorg  och  kris  kan  man  möta  i  olika  skepnader.  Vi  föreställer  oss  att  vara  anhörig  till  en 
spelberoende kan bli oerhört omtumlande och utgöra en chockartad upplevelse. Kris och sorg 
följer  i  spåren av ett beroende  i detta  fall gällande spel. Krisen kan  ses  som en  reaktion på 
själva händelsen och en tid där den anhöriga skall anpassa sig till rådande omständighet och 
ny  verklighet.  Den  anhöriga  ställs  inför  något  som  är  svårt  att  hantera  och  som  gör  att 
personen tappar fotfästet för ett tag. Cullberg (2003, s. 41) definierar en traumatisk kris så här: 

” Individens psykiska situation vid en yttre händelse av sådan art och grad att han upplever 
sin fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller andra livsmål allvarligt hotade.”  

Cullberg  beskriver  krisprocessen  i  fyra  faser  och  menar  att  faserna  inte  kan  hållas  helt 
separerade från varandra. I vissa fall kan någon av dem saknas eller flätas samman (Cullberg, 
2006,  s.  143).  Den  inledande  fasen  kallas  för  chockfasen.  Här  kan  bland  annat  kaos  och 
overklighetskänsla dominera. Personen försöker hålla  ifrån sig verkligheten och har svårt att 
ta in hela skeendet (Cullberg, 1971, s. 21). Det som sker upplevs för individen som overkligt 
och  irrationellt.  Individen  kan  bli  avtrubbade  rent  känslomässigt.  Fasen  pågår  inte  länge 
(Cullberg, 2006, s. 143). 

Reaktionsfasen  pågår  något  längre.  Här  tvingas  personen  inse  fakta.  Individens 
försvarsmekanismer  aktiveras.  Symptom  som  karakteriserar  reaktionsfasen  är  trötthet, 
sömnsvårigheter, irritabilitet, överkänslighet och ångest. Förnekelsen finns men i mindre grad. 
Det  förekommer  att  individen  projicerar  eller  ger  sig  själv  eller  andra  skulden  (Cullberg, 
2006, s. 149). I det här stadiet kan ältandet  fylla en  funktion. Individen kan reagera med att 
dra sig undan socialt och drabbas av skuldkänslor och bli  aggressiva  (Cullberg 1971,  s. 23 
25). 

Så småningom glider den ovan nämnda fasen in i bearbetningsfasen. Individen tar till sig att 
det som har hänt har hänt och de försöker förstå att händelsen utgör en del av livet men inte 
hela livet.  Fasen är  längre än de föregående och kan sträcka sig från några månader upp till 
ett år. Nu fokuserar personen mot framtiden igen. Skulden och ansvaret  lättar något. En viss 
distans  till  det  inträffade  infinner  sig  (Cullberg,  2006,  s.  152153).    Slutligen  hamnar 
individen  i  nyorienteringsfasen  som  inte  har  något  slut.  Den  skadade  självkänslan  har 
reparerats.  Tillit  och  ouppfyllda  förväntningar  har  bearbetats  allt  under  förutsättning  att 
personen har lyckats ta sig igenom krisen. Det som har hänt blir någonting som individen bär 
med sig som ett ärr och som inte sällan kan förstås på nya sätt vart efter som livet går vidare 
(Cullberg, 1971,  s. 28).  Individen  har egen kapacitet  till  lösningar vid en kris. Oftast är det 
dock  en  smärtsam  process  att  acceptera  den  egna  definitionen  av  vad  som  har  hänt.  I  den 
processen är individen i behov av hjälp, menar Cullberg (ibid, s. 3).
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4.4 Teor ier nas relevans för  under sökningen 
Vår  strävan  är  att  beskriva  hur  ett  mindre  urval  anhöriga  till  spelberoende  upplever 
spelberoendets konsekvenser i sina liv. Systemteorin med sitt helhetsbegrepp där olika system 
interagerar  med  varandra  i  en  ständig  rörelse  ger  oss  möjlighet  att  på  ett  överskådligt  sätt 
uppnå syftet med studien. Livsmodellen i den ekologiska systemteorin erbjuder verktyg för att 
se  varje  anhörigas  unika och  specifika  belägenhet. Den  ser  till  resurser  och  styrkor  som de 
anhöriga  har  eller  haft  för  att  hantera  sin  situation.  Genom  att  använda  kristeorin  öka  vår 
medvetenhet  om  problemet  kring  den  svåra  situation  som  de  anhöriga  befinner  sig  i. 
Copingteorin kan bidra  till  en  större  insikt  i processen som anhörigskapet  utvecklas genom. 
Sammantaget ger teorierna möjlighet att se hur den anhöriges roll till den spelande skapas och 
vidmakthålls. 

5. Resultat 

5. 1 Specialisten Jakob Jonsson, psykolog och spelber oendeforskare 
Detta avsnitt syftar till att ge en översiktlig bild av hur en specialist på spelberoende ser på de 
anhörigas  situation  i  den  kontext  de  ingår  i.  Den  bild  som  skildras  bygger  på  hans  egna 
iakttagelser med spelare och anhöriga. 

5.1.1 De problematiska spelarna och de anhöriga 
Jonsson  anser  att  spelberoende  är  förknippat med väldigt mycket  personligt  elände  för  den 
som är fast i det i form av negativa sociala och ekonomiska konsekvenser. Personen förändras 
som  individ genom att bli oärlig och stänger av rent emotionellt. Han ger ett exempel då en 
spelare  kan  längta  till  efter  jobbet  för  att  söka  upp  sin  favorit  pizzeria  eller  snarare 
favoritapparat för att bara kunna logga ut ur tillvaron. 
För  de  anhöriga  innebär  det  att  de  ställs  inför  en oerhörd  pressad  situation. De  är  förlorare 
utan att ha deltagit  i det hela och konsekvenserna blir påtagliga,  relationer  som brakar  ihop 
och en ekonomi som inte fungerat under lång tid. Jonsson anser att barn till spelberoende har 
en  påverkad  självbild.  Framförallt  om  de  är  uppvuxna med  en  ensamstående  förälder  med 
spelproblem. Det kan röra sig om i vilken utsträckning barn vågar säga ifrån, ställa krav och 
hävda sig själv. Det kan påverka hur man senare i livet väljer att hantera relationer. 

5.1.2 Tankar, känslor och handlingar  
Innan  den  anhöriga  förstår  vad  det  är  som  inte  känns  bra  är  det  inte  ovanligt  att  de 
skuldbelägger  sig  själva.  De  har  enligt  Jonsson  svårt  att  förstå  den  ”konstiga”  tillvaron. 
Väldigt ofta är man oförberedd. Man har inte fattat. Det har inte vinglats. De kan tro att det är 
deras eget  fel. Han menar att partners är den grupp som skulle kunna säga att de tror att det 
har  med  relationen  att  göra.  Barnen  skuldbelägger  sig  själva  genom  att  de  inte  känner  sig 
älskade och omtyckta. 

Påfallande  ofta  slår  upptäckten  ner  som  en  bomb.  Det  innebär  att  de  anhöriga  får  mycket 
jobbig  information på en gång. Ibland kan de känna  lättnad:  ah, vad det bara spelproblem. 
Det finns  ju även de som har anat någonting. Något som  inte har känts riktigt bra. Konstiga 
grejer som har hänt. När de har frågat har de aldrig fått sanningsenliga svar.  Jonsson tycker 
att  det  är  vanligt  att  anhöriga  reagerar  med  att  vara  handlingskraftiga  när  fenomenet  blivit 
känt. Som anhörig får de kanske ta ännu mer ansvar. De är drivande och söker behandling och 
hjälp. Det blir inte mycket fokus på hur de själv mår. Det är någon annan som har problemet 
vilket  innebär  att  det  skall  stöttas  och  hjälpas  samtidigt  som  de  kan  känna  sig  jätteledsna, 
förbannade och svikna.
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Jonsson  menar  att  hur  en  anhörig  väljer  att  reagera  beror  på  hur  pass  oroligt  lagda  de  är. 
Förmåga att kunna förlåta och släppa det som varit och vilket gensvar den anhöriga får utav 
spelaren är viktigt. Det blir individuellt hur den anhörige ställer sig till de konsekvenser som 
kan  följa  spelandets  spår.  Jonsson  uppfattar  att  anhöriga  är  och  kan  utgöra  en  viktig 
informationskälla.  Jonsson ger rådet att anhöriga skall  se till  att de har någon att prata med. 
Professionell eller vän anser han inte spelar någon roll. Någon att samtala med för att ge den 
anhöriga perspektiv på tillvaron. Han anser att det finns en risk för att anhöriga vänjer sig vid 
märkligare och märkligare situationer. 

5.1.3 Ekonomisk kontroll 
När spelaren skall sluta spela, anser Jonsson, att det kan vara till hjälp att de anhöriga hjälper 
sin spelare att inte ha tillgång till likvida medel. Det är bra med kvittoredovisning men tycker 
inte  att  det  är  en  långsiktligt  bra  lösning.  Jonsson  tycker  att  det  är  lite  konstgjord  andning. 
Med det syftar han att det är nödvändigt att  individen  lär sig hantera  frestelsen som det kan 
innebära att ha pengar. Under intervjun hänvisar Jonsson till Thomas Nilssons artikel i Poker 
Magazine. Thomas skriver att spelare som dyker upp i behandling oftast är i stadiet att de får 
eller inte kan spela. Ekonomisk kontroll är lite anpassat till det då det är något som hjälper när 
spelaren fortfarande vill spela. Den andra nivån är att individen inte vill spela men fortfarande 
har suget eller behovet av det. Den sistnämnda nivån är att personen inte behöver spela för att 
de  fyller  funktionen på annat sätt eller minskat sin  stress  i sitt dagliga  liv och  lärt sig andra 
sätt  att  hantera  tillvaron. Om den anhöriga befinner  sig på  nivå ett och spelaren på nivå  tre 
innebär  det  att  spelare  och  anhöriga  hamnar  i  otakt. Anhöriga kan  tro  att  spelaren  inte  vill 
spela  och  anser  att  de  är motiverade.  I  själva  verket  handlar  det  om  ifall  de  inte  skulle  bli 
upptäckta skulle de spela. Är spelaren kvar där återfaller de snart, säger Jonsson. 

5.1.4 Roll, styrkor, självhjälpsgruppen och stödinsatser  
Jonsson har uppfattningen att de anhöriga som han har kommit  i kontakt med är  insiktsfulla 
och klarsynta. Han menar att de inte håller på och skyddar och täcker på olika sätt. Jonsson 
använder sig inte av begreppet medberoende. Han anser  inte att spelberoende är en sjukdom 
och framför att spelaren alltid har ett val. I analysen av de anhöriga är det för honom en helt 
naturlig  process  att  de  går  och  är  orolig  för  någon  som  i  sin  närhet  mår  dåligt  oavsett  om 
personen  är  deprimerad,  suicidal,  schizofren  eller  spelberoende.  Han  anser  att  det  är  en 
naturlig  reaktion som han säger  sig  ha  svårt att  sätta etikett på. Han  tycker att  anhöriga  till 
spelberoende är  en  stark målgrupp. Den anhöriga är oftast den som bär  relationen. Tar  inte 
spelaren ansvar för barnen då finns den anhöriga där och tar mer ansvar. De som blir lidande 
är  på  sätt  och  vis  den  anhörige  själv  som  inte  får  egen  tid.  Jonsson  anser  att 
självhjälpsgruppen  är  ett  bra  forum  för  de  anhöriga.  Där  ges  de  möjlighet  att  träffa  andra 
människor med liknande problem. De ingår i ett sammanhang där de inte behöver försvara sig 
eller förklara sig speciellt. Det är en grupp som är van vid att det kan hända en massa galna 
saker och där de anhöriga kan ges möjlighet att få berätta om det. Jonsson tycker att det kan 
finnas en poäng att anhöriga lyssnar på andra spelare då det kan innebära en ökad förståelse 
för  den  egna  spelaren.  Han  anser  inte  att  stödinsatserna  för  de  anhöriga  i  samhället  är 
tillräckliga. Det är enormt underdimensionerat. Han pekar på att Internet skulle kunna vara en 
möjlighet  att  nå  ut  till  en  större  population.  Alla  bor  inte  i  närheten  av  en 
spelberoendeförening eller  en öppenvårdsenhet  i  storstaden utan de allra  flesta bor  ju någon 
annanstans.
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5.2 Resultat r espondenter  
Vi kommer att inleda med en presentation av respondenterna. De är avidentifierade med 
fingerade namn.  Vi har valt ut fyra teman som vi valt att kalla upptäckten, vad hände sedan, 
tillbakablick och nutid. 

5.3 Presentation 
Hedvig är en ensamstående trebarnsmamma. Skild från hennes man som spelade bort en 
förmögenhet. De var gifta i tio år.  Spel: spel på olika Internet sajter såsom Oddset, Betson 
och Unibet. 

Johan växte upp tillsammans med två bröder och en ensamstående mamma. Föräldrarna 
separerade när Johan var fyra år. Barn till sin spelande mamma som är i åttioårsåldern. Fadern 
var alkoholist och spelberoende. Spel: bingo och poker.  Johan har själv varit spelberoende. 

Gustav är gift. Två vuxna barn. Anhörig till sin spelande son som är i trettioårsåldern och har 
spelat i tio år. Spel: i början poker nu endast Jack Vegas maskiner. 

Lotta är gift trebarnsmamma. Anhörig till sin spelande son som är drygt trettio år. Spel: 
Poker, spel på olika Internet sajter. Har spelat i cirka 15 år. 

Lars är gift tvåbarnsfar. Anhörig till sin spelande son som är i tjugoårsåldern. Spelandet 
upptäcktes för cirka två år sedan. Spel: Internetpoker. 

De anhöriga har under intervjuerna givit råd till andra anhörig och till dem som i sina yrken 
möter anhöriga och spelare. Råden finns som en bilaga till studien. (se bilaga 2) 

5.4  Upptäckten 

5.4.1 Tankar när spelandet uppdagades 
Att bli varse spelproblemen har medfört att de anhöriga reflekterat och rannsakat sig själva. 
De har funderat över sitt eget spelande. För alla utom Johan har det inte varit mer än en och 
annan bingolott eller stryktips. Aldrig något stadigvarande. Lars säger att han blev osäker på 
hur pass mycket han verkligen kände sin son. Hedvig upplevde att spelaren nog var lättad när 
allting  uppdagades  men  att  han  samtidigt  mådde mycket  dåligt.  Under  en  period  hade  han 
även problem med alkoholen. Hedvig tror att det var för att döva sin ångest som han drack för 
mycket. Gustav berättar att sonen gav sina  föräldrar skulden  för att det blivit som det blivit. 
Anklagelserna drogs tillbaks men Gustav beskriver ändå att det var en jobbig tid. 

Lotta:  […]När  det  uppdagades  påverkades  relationen  negativt  […]  man  bråkar  med 
varandra[…] man beskyller varandra.[…] mycket beroende på att vi inte förstod […] Jag 
kände hela  tiden efter. Ältade. Är det därför det har hänt? Kan det vara  si  eller kan det 
vara så?
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5.4.2 Känslor och handlingar den första tiden 
Gemensamt  för  de  anhöriga  när  de  ska  berätta  om  hur  det  gick  till  när  det  fick  reda  på 
spelandet är  att det upptäcktes mer av en slump. De var  inte  förberedda och  hade svårt att 
förstå och mådde dåligt. Lotta berättar att de pratade väldigt mycket och skällde på sonen för 
att han gjort av med mycket pengar. 

Hedvig: Jag kunde inte i min vildaste fantasi tänka mig att han skulle göra någonting utan 
att fråga mig […] jag kände mig alldeles kall inuti och jag  sa att jag vill se utdrag från 
aktiedepån. 
Gustav:  Första  tiden  var  väldigt  turbulent. Då mådde vi  väldigt  dåligt  i  familjen  för  då 
kom det ganska tätt och då hade vi svårt att ta till oss det helt enkelt. 

5.4.3 Handlingar  
Förutom Johan beskriver alla anhöriga att de initialt ställde krav på spelaren för att förhindra 
att  problemen  eskalerade.  De  blev  chockade  samtidigt  som  de  tog  tag  i  problemet. 
Gemensamt är att de sökte information om spelproblem på nätet för att snabbt få  kunskap om 
vad det hela handlade om. 

Hedvig: Jag ställde krav som att få sköta ekonomi. Jag skulle hålla i alla pengarna. Han 
fick inte ha några kreditkort och inga bankkort och inga pinkoder och inte någon tillgång 
till något nätverk hemma för datorn. Han skulle redovisa allt med kvitton och han fick en 
dagpeng. 

5.5 Vad hände sedan? 

5.5.1 Tankar och känslor när spelandet fortsatte 
Alla  intervjupersoner  beskriver  att  deras  anhöriga  har  fortsatt  spela  efter  att  det  hade 
uppdagats. De säger att relationen påverkades negativt. 

Gustav:  Det  var  återigen  samma  visa  som  det  alltid  har  varit  […]  Det  känns  som  ett 
knytnävsslag  i magen.  Jag  har  gått  och  trott  att nu,  det  är  beklagligt.  Jag vill  ju  tro  att 
någon gång skall det sluta. 

När deras anhöriga befann sig i en spelperiod uppgav en av de anhöriga att hon tänkt på 
att sonen inte reflekterade över hur mycket pengar han spelade för. 

Lotta: När  han  befinner  sig  i mitt  i  det  där  spelandet  då  tänker  han  inte  på  hur mycket 
pengar  han  spelar  för.  På  något  sätt  finns  det  väl  en baktanke  att  han  skall  vinna  igen 
pengarna. Fast det kommer han inte att göra. 

Fler av de anhöriga upplevde stress under den här perioden. Stressen tog sig uttryck  i att de 
grubblade och tänkte mycket på framtiden. Tankar kring hur det kommer att gå. Ibland kunde 
det upplevas svårt att se en lösning. 

Gustav: Man vet att man inte kan hitta en lösning för att hjälpa honom. Det måste komma 
ifrån honom själv. Samtidigt vill man hjälpa med vad man kan.
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5.5.2 Känslor av ambivalens 
De anhörigas uppfattning är att flertalet av dem upplevde det jobbigt när de inte fick tillgång 
till all information på en gång.  Det medförde att de gick runt med en ständig oro. 

Hedvig: En av de saker som jag upplevde som väldigt, väldigt jobbigt var att hela tiden få 
upptäcka  nya  saker  som  hade  hänt. Att  han  inte  lade  alla  korten  på  bordet,  tog  nästan 
knäcken på mig. Ena lånet efter det andra ramlade in […] han slängde alla kuvert som såg 
ut  som kravbrev. Han öppnade dem  inte  ens. Han hade  ingen koll  på  alla  lån  som han 
hade. 

De anhöriga beskriver samtliga att de har upplevt många olika känslor och åkt känslomässig 
berg och dalbana. De uppger att deras känslor har påverkat deras  förhållningssätt gentemot 
deras spelare och mot andra i omgivningen. 

Lotta: Jag följs åt med känslorna […] ibland är jag jätte arg. Ibland är jag ledsen. Ibland 
ömkar jag. Det har jag försökt att sluta med. Det bär ju inte […] när han var nere blev jag 
själv ledsen. Det var en gång vi satt bägge två i bilen och vi grät […] jag fick anstränga 
mig när jag befann mig i ett annat sällskap […] jag tror inte min man hade det kul. Det var 
ju han som fick ta emot. 
Hedvig: Först kom den totala chocken att bara inse att allting var borta. Sedan meddelade 
han att han inte tyckte det var värt att kämpa vidare trots allt vad jag hade gjort. Fixat och 
donat. Då kraschade jag helt. Jag satt som en liten snyftande hög i ett hörn på golvet. 

Tidvis säger Gustav att han har känt sig deprimerad. Han har under dessa perioder tvivlat på 
hans förmåga att hantera situationen. Vid andra tillfällen har han tagit nya tag. Han säger att 
orken  och  kraften  att  hantera  situationerna  som  uppstår  är  på många  sätt  beroende  av  hans 
psykiska välmående. De anhöriga beskriver känslor av hopplöshet och maktlöshet. 

Gustav: Då går man nästan i taket. Jag vill att ni stöttar mig, säger han. Då säger jag, vad 
ska  jag  stötta  dig  med?  Jag  vet  inte  vad  jag  ska  stötta  dig  med?  Du  säger  att  allt  är 
förbrukat. Det finns ingen hjälp. Då kan jag inte stötta dig. 

5.5.3 Känsla av svek 
Hedvig  och  Johan  talar  om  att  sveken  var många. Hedvig  anser  att  det  allra  värsta och  det 
grövsta var att maken tog barnens pengar och spelade upp dem. Johan berättar om ett tillfälle 
när han ertappade sin far med att stjäla från honom. 

Johan: Säg inte att du har tagit dem för jag blir galen. Det slog bara slint. Jag hoppade på 
honom och han fick stryk. Han hade inte brytt sig om mig. Jag tänkte inte på att jag precis 
hade raserat min familj genom mitt spelande. Precis som han hade gjort med flera familjer 
[…] det kändes som ett jävla svek men jag har inte varit bättre själv. Jag har snott mycket 
pengar av anhöriga genom livet som spelare. När farsan svek mig, det gillade jag inte.
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5.5.4 Handlingsförmåga 
Samtliga anhöriga utom Johan ger tydliga beskrivningar av hur de försökt få spelarna att sluta 
spela. Johan säger att eftersom han själv var spelare var han inte engagerad i att påverka sin 
mor att sluta spela. De anhöriga har upplevt att spelaren inte har  insett eller velat  inse att de 
har problem. Spelarna har slagit ifrån sig och sagt att det inte gäller dem. 

Lotta: […] svårt som anhörig att balansera linan hur mycket man skall vara på och hur 
mycket man skall fråga. 
Johan: Hon sade det många gånger. Jag lyssnade inte. Hon grät och jag orkade inte lyssna 
på henne när hon grät. Jag hade nog med mina problem. 
Hedvig: Han var på spelberoendesförening och gick på teater. Ungefär som att han gick 
och  lyssnade  på  andras  problem. Han  relaterade  inte  någonting  till  sina  egna  problem 
överhuvudtaget utan det var andra, andra. 

5.5.5 Ekonomi 
De anhöriga vittnar om att de började organisera och leta efter lösningar. De bidrog samtliga 
med ekonomisk hjälp. Lars och Gustav uppgav att det är framförallt deras fruar som har ägnat 
mycket  tid  till  att  få  fram alla  skulder  som deras  söner har på olika  inkassoföretag samt  till 
kronofogden. Alla utom Johan sköter om spelarens ekonomi. 

Hedvig:  Jag  släpade min man  till  spelberoendesförening  […] organiserade  […] släpade 
honom  till  banker  och  försökte  kolla  upp  vilka  lån  som  fanns  […]  skaffade  en brevlåda 
med lås. 
Lotta: Vi kan gå in på hans konto och titta. Vi sköter om allt och ser till att han sköter om 
sina lån och betalar  in  till sina lån […] Det var inte min högsta önskan att snoka i hans 
privatliv. 

Gustav beskriver en känsla av osäkerhet över om de hade kunnat hantera situationen på något 
annat sätt.  Som förälder är det svårt att ta avstånd och inte hjälpa. 

Gustav: Jag kan säga att han litar till hundra procent att vi aldrig skulle svika honom. Det 
är ju det vi inte vet. Hur ska jag säga? Hur skulle vi markerat det? […] att nu får det vara 
nog. Å andra sidan har vi ju bestämt då att vi ska hjälpa honom med pengarna och allting, 
då är vi där vi är. Det är klart att vi skulle kunna säga ta dina pengar. Nu får du klara dig 
men det tycker vi inte. Vi hoppas få belöningen. Beviset på att det här är rätt väg som vi 
har gjort också. Vi hade ju kunnat släppa taget. 

Lottas  son  har  inga  hyresskulder  och  har  inte  lånat  pengar  av  sådana  människor  som  kan 
komma att använda sig av kriminella indrivare. Hon anser ändå att han har gått över en gräns 
när  han spelar då  han väljer  att göra slut på  sina pengar. Lotta och  hennes make har  betalt 
sonens skulder tre gånger. Sista gången resonerade de om de skulle gå in och hjälpa till. De 
valde att betala. Dels för att maken ville det men även för att de själva i sin relation skulle må 
dåligt om de inte hade gjort det.
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5.5.6 Kommunikation 
De anhöriga har upplevt att kommunikationen inom familjen stundtals varit ansträngd. Gustav 
och Lotta säger att de har upplevt sig konflikträdda. Till skillnad från Johan berättar samtliga 
anhöriga  att  de  har  varit  öppna  om  problemet.  Johan  och  hans  bröder  berättade  aldrig  för 
någon att deras mamma spelade. Johan säger att det inte fanns något som hette spelberoende 
på den tiden. Lotta berättade att när sonens spelproblem var som värst tenderade hon att dra 
sig undan socialt för att undvika att berätta om sin sons svårigheter. De anhöriga beskriver en 
lättnad över att vara öppna från början. 

Gustav: Hur  skall vi komma hem till släkt och vänner, sitta där och le och vara naturlig 
när  vi  egentligen var  upprörda. Det  började med  att  han  fick  ringa  till  sin mormor  och 
berätta. Sedan sa vi att varenda kotte häromkring ska få veta det. Vi har berättat det för 
våra vänner. Alla vet om det. Det känns bra. 

I likhet med Lotta beskriver Hedvig att det finns förståelse för spelproblem. De menar att det 
är många som inte vågar prata om det.  Hedvig säger att det är först när hon själv har fört det 
på  tal  som andra  berättar  att  de  känner  någon  närstående  som  spelar  för mycket. Lotta  har 
funderat kring vad det är som kan göra att man till en början kanske inte väljer att gå ut och 
berätta. 

Lotta: Jag är liksom lite rädd vad folk skall säga att det bara är att sluta spela. Rädd för 
att  jag skall behöva försvara eller förklara […] jag vill  inte prata om att det är problem 
eller hänga ut honom […] eller att folk skall tycka, jaha, vad har ni gjort? 

Samtliga anhöriga utom Hedvig betonar att det har varit viktigt att försöka finna ett annat sätt 
att kommunicera på. Samtalen ska inte bara fokusera på spel och ekonomi trots att de måste 
lösa praktiska saker som fickpengar och ekonomi. 

5.5.7 Misstänksam kontrollant 
Många av de anhöriga har fått ta på sig rollen som misstänksam och den som ställer krav. 

Lotta: Vi åt familjemiddag.  Jag kom att  tänka på att han  inte hade sin  tjocka guldkedja. 
Jag frågade honom om vad han hade kedjan någonstans? Han svarade att han glömt att 
sätta på sig den efter  träningen. Det där gnagde  i mig och stannade […] efteråt kan jag 
tänka mig att jag inte ville få något besked. Skulle det hända idag skulle jag sagt att vi åker 
hem till dig. Jag vill se guldkedjan. Jag skulle ha konfronterat honom och inte låta det gå 
ytterligare fyra månader. 

Gustav säger att det vid varje tillfälle då spelandet återupptagits och det avslöjats har inneburit 
många vakna nätter. 

Gustav: Att varje gång det har hänt ska man sitta nätter och mangla det här. Det var också 
en sak vi bestämde att han skall säga det till slut. Från att ha blå nekat till överbevisning. 
Det  har  varit många  nätter. Det  har  tagit  fem,  sex  timmar  ibland  innan  han  har  börjat 
gråta.
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De anhöriga tar på sig rollen av den som ska  lösa problemet,  trots att de  inte själva äger 
problemet. För Hedvig blev det att bli mamma till sin man. Johan fick ibland ta hand om 
sin pappa. 

Johan: […] Det var inte kul att se honom. Vid ett tillfälle ramlade han i en rulltrappa. Hela 
denna stora kropp rätt ner  i  rulltrappan och slog sönder så jävla mycket. Jag fick hämta 
honom […] ihoplappad, ihopsydd utan skor. Jag skjutsade hem honom. 

5.5.8 Sociala konsekvenser  
Konsekvenserna  av spelandet var  inte  bara ekonomiska. Alla  har  berättat om att de upplevt 
oro. Några har haft svårt att sova, äta och känt tryck över bröstet. Gustav berättar att sonen har 
stulit  pengar  av  familjen.  Att  polisanmäla  var  inget  alternativ  första  gången.  När  det 
upprepades valde de att gå till polisen. Det är svårt för Gustav att förstå att spelandet fortsätter 
trots  att  det  föreligger  allvarliga  konsekvenser  som  skulle  kunna  inträffa  som  exempelvis 
fängelse. Gustav vittnar om att han har känt sig maktlös inför problemet. De valde att göra en 
polisanmälan mot sonen  i  förhoppning att få sonen att  inse konsekvensen av sitt handlande. 
Relationen mellan Gustav och hans fru påverkades negativt den första tiden. 

Gustav: Aldrig sa hon att hon ville skiljas […] några gånger har det varit riktigt hett men 
det har aldrig gått så långt. Det har det inte. 

När  Johan  ser  tillbaka  på  sin  uppväxt  ser  han  tydliga  konsekvenser  av  att  hans  mamma 
spelade. Hon var inte alltid riktigt närvarande. Hennes engagemang fanns inte helt och fullt. 

Johan: Många  gånger  försvann morsan  iväg  för  att  träffa  kompisar  […] vi  flyttade  runt 
jämt.  Vi  bodde  inte  på  ett  och  samma  ställe  i  ett  år.  Det  var  snurrigt.  Det  var  för  att 
pengarna  aldrig  räckte.  Morsan  spelade  lite  för  mycket.  Vi  kunde  aldrig  konkurrera 
någonstans med  samma  kläder  och  prylar  som  kompisarna  […]  jag  snodde  rätt mycket 
grejer […]  när jag var 14 år blev jag fosterhems placerad […] jag fastnade själv i spelet. 
[…] Senare i livet gjorde jag alltid som hon hade gjort. Jag flyttade runt. 

Hedvig  säger  att  spelandet  förde  med  sig  kaos,  tårar  skrik  och  bråk.  Skilsmässan  blev  en 
konsekvens av spelandet. 

Hedvig:  Det  allra  svåraste  var  att  han  valde  att  gå.  När  jag  kämpade  och  försökte  få 
ordning på saker och ting och verkligen försökte reda upp det  sade  han bara  Jag orkar 
inte, nu går jag. Det var jätte jobbigt. 

De anhöriga förstår inte alltid hur spelaren fungerar. 
Lotta:  […]  jag  ser  par  som  separerar  på  grund  av  att  den  ena  spelar. De  väljer  bort 
familjen  och barnen  […] det  är  svårt  för mig  att  förstå  hur man kan  göra  det  […]  jag 
tänka mig  att  de människor  som  aldrig  har  kommit  i  kontakt med  spel  kan  ha  svårt  att 
förstå.
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5.6 Tillbakablick 

5.6.1 Tidiga tecken 
Samtliga anhöriga uppgav att det fanns tidiga tecken att ta fasta på. Lotta minns när sonen var 
liten och åkte finnlands båt. Hon säger att sonen redan då tyckte om att spela. Sonens pengar 
tog  slut  på  nolltid  och  han  ville  spela  mer.  Gustav  berättar  en  liknande  historia  där 
fickpengarna gick åt snabbt och det inte fanns en tanke på att spara.  Johan skiljer sig från de 
andra anhöriga genom att spel var en naturlig del av familjelivet för honom. 

Johan:  Farsan  han  spelade.  Han  spelade  poker  med  sina  bröder  och  med  kompisar. 
Morsan  hon  spelade.  Hon  hade  fått  pokerspelet  hemifrån. Det  var morfar  som  spelade. 
Alltid när vi åkte och hälsade på morfar eller släkt och vänner var det pokerspel […] jag 
fick en inskolning i kortspelandet […] följde med morsan på olika danstillställningar och 
bingogrejer och där fanns det ju rena rama banditer och då stod man där och spelade. 

5.6.2 Känslor av spelarnas avståndstagande 
Flera anhöriga berättar om att spelaren tidigt började dra sig undan och ville vara för sig själv. 

Lotta: Han var kanske elva år. De var ett gäng killar som satt och spelade kort på hans 
rum […] de var alldeles  tysta […] de bara  spelade. De skojade eller  skämtade  inte med 
varandra […] jag minns att jag tyckte att det var jobbigt […] det blev att vi förbjöd.  Det 
gjorde jag för att jag trodde att det skulle hjälpa. Jag förstod inte problemet. 

Hedvig beskriver sin relation till sin före detta man som harmonisk utan bråk. Det förändrades 
innan spelandet uppdagades. 

Hedvig:  […]  ser  jag  tillbaks  så  ser  jag  att  han  drog  sig  undan  flera  år  innan  […]  jag 
kunde inte då koppla ihop det med spel. Jag visste ju att någonting var fel. Vad var fel? Jo, 
att han hade en annan men jag kunde inte få ihop det. När skulle han ha tid med det? 

Hedvig  upplevde  att  han  inte  längre  var  närvarande  under  deras  samtal.  Särskilt  den 
sommaren  innan  hon  fick  reda  på  allting. Hon minns  bråken  och menar  i  efterhand  att  det 
fanns andra tecken på att något var fel. 

Hedvig: Du är någon annanstans. Var är du någonstans? Jag sitter  ju här, svarade han. 
Ja, du sitter i ditt skal här men du är någon annanstans. Jag kommer ihåg just det här. Jag 
kände det så himla tydligt. Han var någon annanstans. Det var den här glasbubblan som 
de pratar om när de är inne i sin egen värld. 

När Johan blickar tillbaka berättar han om andra vuxna som fanns där under hans uppväxt och 
som betydde mycket för honom. 

Johan: Jag var lite avundsjuk på kompisar som hade både en farsa och en morsa hemma. 
Det var en jävla trygghet. Det märkte jag. Det var ju alltid snack    Ta´t  lugnt  grabben 
min. Det var en jävla motpol faktiskt mot att komma hem […] jag hade ingen farsa. Det 
blev reservfarsor allihop nästan som tyckte att  jag var en klämmig liten kille. Kaxig. Jag 
hade attityd hela tiden.
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5.7 Nutid 

5.7.1 De anhörigas tankar kring samhällets syn på spel och spelberoende 
Samtliga anhöriga tycker att det finns orättvisor i samhällets syn på spelberoende. De menar 
att spelberoende borde få samma dignitet som drog eller alkoholberoende. De menar att det är 
som andra former av beroenden. Skillnaden är att det inte syns. 

Lars: Om du jämför med alkoholism och det klassas  som en sjukdom. Varför skulle  inte det 
här klassas som det eftersom sinnet försvinner? Du reagerar  ju  inte själv. Du är helt borta. 
Du utesluter gemenskaper. Det är något psykiskt,  tycker  jag. Det är sjukt, när man inte kan 
tänka efter hur mycket man spelar bort. 

De anhöriga upplever att det finns en hel del skam kopplat  till att spelarna inte har klarat av 
att sluta själv. Skammen handlar även om att spelandet har drabbat andra. 

Lars: Han skäms. Det skulle jag själv tänka. Jag skulle skämmas, någonting fruktansvärt. 
En massa ågren för att han gjort slut på mycket pengar […] Han har inte sagt något och 
han  har  inte  kommit  så  långt  att  han  har  bett  om  förlåtelse  för  vad  han  har  gjort. Han 
visar  andra  tecken  istället. Nu har  han  startat  en  firma  […] han  bjuder  på middag  och 
grejer […] 

De anhöriga anser att det skiljer sig åt mellan spelaren och dem själva hur de ibland uppfattar 
den aktuella situationen. 

Lotta: Han säger att vi  inte kan hålla på och älta det som varit utan vi måste gå vidare. 
Jag tycker att han skall inse att han har gjort fel […] det säger han också. Han säger att 
man har gjort det man har gjort och man har väl gjort det bästa man har kunnat. 

De anhöriga har erfarenheten att det är inte bara är att sluta. De anser att det är för dyrt att få 
professionell hjälp för den som har ett spelberoende. 

Hedvig:  […]  är  man  spelberoende  har  man  inga  pengar.  Gå  och  prata  då  en  gång  i 
månaden och det är drygt  fyra veckor emellan. Det hinner hända hur mycket  som helst. 
Det är  inte alla  som klarar  sig med de här  självhjälpsgrupperna. Det är någonting  som 
måste ändras […] han var ju inne i någon fas där han i alla fall försökte få hjälp även om 
han inte var öppen med att han hade spelproblem. Han mådde dåligt och då var det hela 
tiden att han inte hade några pengar. 

Reklam väcker känslor hos de anhöriga. En del blir arga över att de finns mycket spelreklam i 
samhället. 

Lotta:  Jag  ser  det mycket mera  nu  och  blir  arg.  Samtidigt  känner  jag  att man  kan  inte 
tömma alla Sveriges sjöar för att några inte kan simma. Jag tycker inte om spel. Tänk att 
sportprofiler som beundras av ungar, gör reklam för spel. Det skulle de inte behöva för sitt 
levebröd. Åh, tänker jag, om ni visste hur det kan vara.
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5.7.2 Känslor av oro och stress 
De anhöriga upplever oro och stress över spelproblemet. 

Johan:  Jag har varit orolig många gånger. Det är en anhörig. Hade det varit  en kvinna 
som hade spelat hade  jag  inte  tänkt på det. Det är väl bara och dra  liksom men det gör 
man inte när det är en anhörig, då bryr man sig. Är det morsan bryr man sig extra mycket. 
Jag vill att det ska gå bra för henne. Hon har jobbat stenhårt hela sitt liv […] jag blir lite 
orolig ändå. Hon måste ha kvar sin pensionärsbingo. Ploppar det upp någon ny spelform 
som  är  bingorelaterad  åker morsan  dit  direkt.  Hon  är  inte  smartare.  Därför  att  hon  är 
kvar i sitt spelande. Hon är inte spelfri. Det har trappats ner. Hon går här på glödande kol 
med tre lottorader och pensionärsbingo en gång i månaden men hon är spelberoende. 

Andra känslor som lyfts fram är sorg och vanmakt. 

Gustav: Jag vet  inte om han överhuvudtaget kommer att bli  spelfri. Det är något  som är 
lite trist. Det spelar ingen roll om han klara av det här i tio år när jag hör berättelserna. 
Det är det tragiska. Jag får klart för mig att när det där suget kommer då går det inte att 
hejda alls. 

Förtroende ersätts av misstänksamhet. 
Gustav:  Jag vet  inte om  jag kan  lita på honom. Lögnen har varit  som vardag hela  tiden 
[…]  vi  har  försökt  olika  vägar  för  att  verkligen  försöka  se  på  det  positiv. Vi  har  blivit 
luttrade under de här tio åren. Rätt vad det är när han ringer, vad är det nu då? Det finns 
fortfarande. 

Lars: Misstron, eftersom han inte ha varit ärlig. Den tror jag blir jäkligt svårt att få bort. 
Jag litar inte riktigt på vad han gör och i synnerhet då han inte svarar i telefon. Jag ringer 
rätt ofta för att ha koll. Svarar han inte, då kommer den där maggropskänslan igen, vad 
håller han på med? 

Nedstämdhet har flera anhöriga känt. 

Lotta:  Jag  känner mig  nedstämd  ibland.  Jag  går  in  i min  son  och  känner  hur  han  kan 
känna. Det känns jobbigt […] jag har ju en situation där man kan göra bra saker […] jag 
kan få dåligt samvete för att jag har det bra och kan unna mig saker […] jag har slutat att 
känna mig  som  en  misslyckad  person  utan  jag  försöker  sätta  mig  in  i  hur  han  tänker. 
Kanske har han de tankarna att han är en helt misslyckad person […] där känner jag att 
jag inte riktigt kan hjälpa honom. 

5.7.3 Svårt att släppa kontrollen, att inte hjälpa 
De  anhöriga  talar  om  en  ständig  rädsla  att  spelaren  skall  börja  igen  ibland  har  de  svårt  att 
urskilja signaler som kan tyda på spel. 

Gustav: Han kan må dåligt  för  att  han  inte  har  något  jobb  och känner  sig  pressad  och 
stressad. Ibland har vi fått sparka på honom och sagt att du inte kan ligga här. Du måste 
ner  till  arbetsförmedlingen.  Då  blir  han  förbannad. Det  betyder  inte  att  han  har  börjat 
spela. Det är svårt, oerhört svårt.
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Flera av de anhöriga talar om en extra känslighet. Det kan vara små saker som de reagerar 
på.  Att inte hjälpa till med ekonomin och att släppa kontrollen är svårt berättar samtliga. 

Lotta: Nu har vi hjälpt honom igen. Det är sista gången har vi sagt […] min son säger till 
mig att jag inte skall ta på mig någon skuld. Det är ingenting som ni har gjort […] det är 
han  som  har  valt  att  spela  […]  jag  tror  att  det  gått  in  i  honom  att  han  inte  kan  spela 
överhuvudtaget. Under de första gångerna vi var på spelberoendesförening tyckte han att 
det  var  okej  att  vara med och  tippa  på  jobbet. Han kan  spela  lite. Nu har  han  sagt  att 
grejen är att han inte kan spela på någonting […] vi har sagt till honom att han får klara 
sitt  dagliga  liv  […]  jag  tror att det är en viss  tillfredställelse att man  faktiskt klarar  sig 
själv […] vi har omdirigerat hans post till hans syster. Vi vill veta vad det är för brev han 
får  […] nu undrar  jag hur  länge det  ska pågå? Tillsvidare  får det vara  så här att vi ha 
insyn i hans konton och att vi portionerar ut fickpengar till honom. 

5.7.4 Sociala och personliga konsekvenser  
Hedvig upplever att hon blivit säkrare på sig själv. Hennes tro på att hon klarar av att hantera 
mer än hon trodde förut har stärkts men menar samtidigt att hon blivit mer osäker eftersom 
hon blev sviken och lurad av den personen hon litade mest på. Hedvig anser inte att det går att 
lita fullt ut på en spelare även om de har slutat. Samtliga upplever att spelandet medfört att de 
lättare kan sätta sig in i andra människors situation. 

Hedvig: Man får förståelse för andra människor  i samma situation […] bättre förståelse 
för vad de människorna går igenom. Det tror jag inte att man får riktigt om man inte gått 
igenom  det  själv. Visst man  kan  förstå  att  det  är  jobbigt men  jag  tror  inte  att man  kan 
förstå på vilket plan det är jobbigt. 

Johan själv tog itu med sitt spelande för några år sedan. Därefter har han lyckas påverka sin 
mor som numera lever relativt spelfri. 

Johan:  Hon  begrep  inte  vad  det  var  frågan  om.  Har  du  slutat  spela?  Vad  menar  du? 
Hundra frågor. Jag sa att jag har tagit ett beslut att jag ska göra allt jag kan för att hålla 
mig  spelfri  resten  av mitt  liv,  om  det  är  möjligt.  Ja,  fy  fan  om  jag  kunde  sluta. Det  är 
roligt.  Det  har  varit  hela mitt  liv,  säger  hon. Det  har  varit  hela mitt  liv med.  Fan,  vad 
skönt det var att sluta spela. Det har jag sagt till henne. Hon har slutat med spelandet. Det 
enda hon har är  tre  stående  lottorader och  sedan spelar hon pensionärsbingo en gång  i 
månaden. Det är heligt. Hon mår bra mycket bättre nu […] jag har påverkat henne väldigt 
mycket. Bröderna med. 

De har fått henne att själv reflektera över sitt eget spelande. 

Johan:  Jag berättade mycket  för henne  i början. Hon visste  själv när hon  förklarade  för 
mig  det  där  förbannade  bingoträsket.  Hon  pratade många  gånger  om  sig  själv  i  tredje 
person hur hon fungerar när hon sitter där. Det går banne mig inte att gå därifrån förrän 
pengarna är slut. Det är knappt man går då. Då har man ju kompisar där inne som man 
kan låna pengar av. Hela tiden och förskott på lön alltid. Man ligger ju efter hela tiden.
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När Johan reflekterar över spel och spelandets konsekvenser i sin familj säger han att det gick 
inte att hålla sams i längden. 

Johan: Man  blir  lömsk.  Det  blir  ytligt.  Det  blir  ingen  värme.  Det  kommer  bekanta  och 
hälsar på. Bröder och bekanta som kommer och pratar. Alltid är det, kan inte du låna mig 
tvåhundra spänn? Du får tillbaks dem på måndag […] ungefär den dialogen. 

5.7.5 Styrkor hos de anhöriga 
De anhöriga anser att de har utvecklats som människor och har idag lättare att reflektera över 
sig själv och andra. För Hedvig var styrkan att söka hjälp för egen del och prata med andra. 

Hedvig: Jag berättade nog för de flesta som orkade lyssna […] jag var helt öppen med det 
[…]  speciellt under den här  fasen direkt efter när  jag  fixade och styrde upp  […] att  jag 
hade styrka att stå emot i en jobbig situation kring barnen under skilsmässan. Det kan jag 
känna mig ganska nöjd med att jag var så pass stark och orkade driva  igenom fastän att 
jag var trasig på insidan. 

Gustav berättar hur de försöker se till sina egna behov. Han uppskattar att han blivit bra på att 
påminna de övriga i familjen att de behöver göra roliga saker som inte är spelrelaterade. 

Gustav: Innan vi åkte till staden på kvällen hade min fru gått in på kontot och sett att det 
var rensat. Då kände hon nej, jag kan inte, jag vill inte. Då kunde jag äntligen hjälpa till. 
Jag sa att vi måste göra det här annars kommer vi  att  sitta hemma och deppa  ihjäl oss. 
Jag fick henne att ändra sig och vi tog tag i det istället efteråt. 

De anhöriga upplever att en bra relation familjemedlemmarna emellan har bidragit till att de 
orkat  stötta  spelaren. De  betonar  att  det  är  spelbeteendet  de  avskyr  och  inte  personen. Lars 
talar om att hans livserfarenhet är en styrka. Det har gjort att han har känt sig säker på vad han 
har gjort och att han blickar framåt. Lotta jämför hur hon var förut på vilket sätt allt det här 
med spel har påverkat henne. 

Gustav: Det kanske finns dem som säger att jag orkar inte. När det gäller ens egna barn 
blir  det  starkt.  Vi  tycker  att  vi  haft  en  bra  relation  hela  vägen  tills  det  här  dök  upp  i 
familjen. Jag tror det påverkar […] att vi har gjort  lite saker  ihop. Jag har varit och åkt 
skidor med honom själv några vintrar […] det gör väl att viljan att försöka hjälpa till är 
starkare än om det hade varit problem. 
Lotta: Jag känner att jag har blivit tuffare i och med det här. Även om jag ställer upp för 
andra  människor  vill  jag  vara  där  för  min  familj.  Jag  bryr  mig  inte  om  mycket  runt 
omkring […] jag har slutat jämföra mig med andra människor. Slutat jämföra mitt liv med 
andras. Det brukade jag göra ganska mycket förut.
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Samtliga av de anhöriga talar i hoppfulla ordalag om hur de ser på framtiden. 

Gustav: Det var första gången som han nästan bröt ihop. Jag behöver hjälp, sa han. Det 
har han inte sagt på tio år […] det är en vändning […] han talar till och med om att spara 
pengar  till  semestern  i  sommar.  Det  har  aldrig  funnit  […]  vi  pratar  på  ett  mycket 
naturligare sätt än förut. Det blir inte konstgjort eller tillgjort. 

Lars: Nu är han öppen och kan skoja. Han kommer och pratar, kommer hem på middag. 
Lotta: Vi pratar mer och kommit närmare varandra […] överhuvudtaget om allting. 

5.7.6 Självhjälpsgruppen 
Spelberoendesförening i Stockholm har betytt mycket för de anhöriga som deltagit  i studien. 
Samtliga anser att det är  ett viktigt  sammanhang. De  tycker att det är  skönt att  träffa andra 
människor med  liknande problem. Känslan av att veta att  andra är där av samma anledning 
stärker dem som  individer. Alla  sitter där av  samma  skäl eller  liknande  skäl uppger de. De 
som deltar under mötena skiljer sig från varandra delvis för att relationen till spelaren är olika. 

Hedvig: Där kan man sitta och prata hur mycket som helst […] framförallt att få prata av 
mig utan att känna att jag besvärar någon med någonting som är besvärligt att ta in […] 
börja någonstans utan att behöva gå hela vägen tillbaka och förklara vad det är som har 
hänt. 

Anhöriggruppen hjälper de anhöriga att se att de inte är själva om problemet. 

Lotta: Jag beundrar de människorna som är på mötena […] det är väldigt skönt med ett 
sådant forum. Jag kan säga precis vad jag vill. Det kan handla om att kunna vara arg. Det 
är väl att jag känner igen att jag kan känna mig förbannad. Tänker mycket på vilka starka 
människor det finns och vad de går igenom […] vi ger inte upp utan är beredd att ta tag i 
det och ro vidare.
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6 Analys 
Analysen  har  som uppgift  att problematisera och undersöka  resultatet med hjälp  av  tidigare 
forskning  och  framställda  teorier.  Syftet  är  att  beskriva  hur  ett  mindre  urval  anhöriga  till 
spelberoende upplever  spelberoendets  konsekvenser  i  sina  liv. Analysen  är  indelad  efter  de 
frågeställningar  som presenterats  i uppsatsen. Sista delen  är  en analys utifrån ett  systemiskt 
perspektiv. 

6.1 Hur  beskr iver  de anhör iga sina tankar , känslor  och handlingar  inför  
spelandet och dess konsekvenser? 

6.1.1 Tidiga tecken 
Sammantaget uttrycker de anhöriga att det fanns tidiga tecken som de hade kunnat ta fasta på 
men som de  i  förhand  inte kunde  förstå betydelsen av. Samtliga beskriver hur spelarna blev 
frånvarande  och  drog  sig  undan.  Jonsson  talar  om  att  spelaren  loggar  ut  ur  tillvaron  och 
stänger av emotionellt. Spelarnas beteende kan ses som en konsekvens av att en person som 
missbrukar  tenderar  att  dra  sig  undan  och  bli mindre  social  (Nakken,  2005,  s.  55). När  det 
gäller känslor är det fler som berättar att de kände på sig att något inte stod rätt till men hade 
svårt att identifiera vad det berodde på. När anhöriga reflekterar över minskad emotionell och 
fysisk närhet och upplever att någonting är fel som de inte kan sätta fingret på befinner de sig 
i  det  som  Jonsson  kallar  för  förnekandefasen  (Jonsson,  2005,  s.  9495).  Upptäckten  av 
spelproblematiken  ledde  till  att  åtskilliga  av  de  anhöriga  blev  mer  självreflekterande  och 
rannsakade sig själva. Självreflektionen är tecken på att upptäckten blir ett skeende som sätter 
press på och  ruckar deras position  i det  sociala sammanhang som de  befinner  sig  i  (Payne, 
2008, s. 222223; Kleefbeck & Ogden, 2003, s. 64). 

6.1.2 Känslan av svek 
Flera av respondenterna berättar om hur overklighetskänslor dominerar under den första tiden. 
Spelandet  drabbade  dem  utan  förvarning  och  de  hamnade  i  en  kaossituation  som 
överensstämmer  med  Cullbergs  definition  av  chockfasen  (Cullberg,  1971,  s.  21,  143).  För 
flera av dem kom chockfasen att bli utdragen och mera långvarig än vad Cullberg anger som 
signifikant  för det  stadiet  (ibid). Detta beroende på att nya spelkonsekvenser  hela  tiden dök 
upp och att spelarna undanhöll sanningen genom att inte lägga alla korten på bordet. Här sker 
en förstärkning av känslan av att blir lurad av någon som står en nära (Jonsson, 2003, s. 17). 
När spelaren ljuger för den anhörige vilseleds den anhörige till att tro att de har kontroll över 
situationen  (Payne,  2008,  s.  222223).  När  nya  spelkonsekvenser  infinner  sig  kan  den 
anhörige uppleva att den egna personen saknar betydelse  för spelaren (ibid). Det kan tänkas 
spilla över på den anhöriges egen självuppfattning och värdesättande av sig själv och påverka 
hur de mår.
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6.1.3 Känslan av stress 
När  de  anhöriga  förstår  att  spelandet  fortsätter  beskriver  de  känslor  som  förvåning, 
överraskning,  ilska, overklighetskänslor,  ångest och  ledsamhet. Några av dem reagerar med 
kroppsliga  symptom  (Jonsson,  2003,  s.  15).  Sammantaget  skapade känslorna  en  emotionell 
stress  som  för  de  anhöriga  blir  till  ett  upprepande  mönster.  De  ställs  inför  stressande 
situationer som de måste bedöma som antingen förlust eller skada eller återigen en utmaning 
(Payne, 2008, s. 222223). De har tidvis känt sig nedstämda. Det kan ses som ett tecken på att 
deras tro på att de kan klara av situationen har rubbats (ibid). Flera av de anhöriga har upplevt 
hopplöshet, förvirring och maktlöshet. (Jonsson, 2003, s. 15). Flera av de anhöriga grubblar 
och försöker förstå hur spelaren tänker. Grubblandet kan visa på att de känner sig osäkra över 
hur  de  skall  hantera  situationen  och  kan  tillsamman  med  stressen  ses  som  en  direkt 
konsekvens av spelandet, samt med ineffektiva copingförmågor hos de anhöriga (Rychtank & 
Macgillicuddy, 2006, s. 168, 169,172). 

6.1.4 Tankar  
Hedvigs  man  drack  för  mycket  alkohol  under  en  period  vilket  kan  uppfattas  som  att  han 
anpassade sig istället för att uppbåda kraft och tackla problemet. Det kan även ses som coping 
genom  flykt  och  förnekande  (Lazarus  &  Folkman,  1984,  s.  142,  134138).  Den  ökade 
alkoholkonsumtionen samt att Hedvig upplevde att hennes man hade ångest är i linje med att 
det finns en ökad samsjuklighet mellan spelberoende, alkoholberoende och depression (Brené, 
2007, s. 34; Jonsson & Rönnlund, 2003, s. 53, 5558; Ajdahi & Wolgas, 2008, s. 3334). Efter 
en  tid  som  har  varit  olika  lång  för  de  anhöriga  har  deras  gemensamma upplevelse  varit  att 
spelarna  inte  insett  fakta.  De  har  inte  förstått  vidden  av  problemet.  Det  kan  ses  som  en 
bekräftelse  på  att  det  finns  en  diskrepans  mellan  anhörigas  och  spelares  uppskattning  av 
problemets omfång (Ferland m.fl. 2008, s. 219). Vidare kan det indikera att spelarna befunnit 
sig  i coping genom flykt och  förnekande.  Johan som själv var spelare  berättade att han inte 
orkade med när hans mamma var ledsen. Det kan tolkas som en coping genom flykt som för 
Johan  just  då  fungerade och  fyllde  en  funktion  för  honom.  ( Lazarus &  Folkman,  1984,  s. 
134138). 

6.1.5 Handlingar  
Samtliga  förutom Johan  tog  tag  i  problemet  direkt  när  det  uppdagades. De  har  trots  att  de 
befunnit  sig  i  chock  sett  problemet  som  en  utmaning  och  inte  resignerat.  De  uppvisar  en 
handlingskraft mitt i den akuta krisen.  För att försöka förmå spelaren att sluta spela och för 
att  minska  skadeverkningarna  har  de  på  olika  sätt  prövat  olika  handlingsstrategier  (Payne 
2008, s. 222223). De var problemfokuserade bland annat genom att de sökte information om 
spelberoende för att få en ökad kunskap om ett problem som de initialt  inte visste någonting 
om. De mobiliserade sina styrkor och handlade (Lazarus & Folkman, 1984, s. 141, 142, 150 
153). De anhöriga ställde krav, betalade skulder, tog hand om ekonomin, krävde redovisning 
genom kvitton. Det är  framförallt kvinnorna  i  familjerna som beskrivs  som  initiativtagaren. 
Det skulle kunna ses som ett skäl till att ifrågasätta att kvinnors typiska beteende likställs med 
ett medberoendebegrepp som definierar omvårdnad som någonting sjukligt (Andersson, 1994, 
s.  677).  Likaså  motsäger  det  tesen  att  medberoendet  upprätthåller  ett  missbruk.  Utan 
kvinnornas handfasta reaktioner hade spelandets skadliga konsekvenser troligtvis blivit större 
(Peled & Sacks, 2008, s. 400). Alla anhöriga föräldrar har beskrivit hur de fortsatt att på olika 
sätt  bidra med  ekonomisk  hjälp  till  spelaren. Det  kan  få  som  konsekvens  att  spelandet  har 
vidmakthållits ( Jonsson, 1994, s. 23; Shaw m.fl. 2007, s. 615622 ).
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Den fortsatta ekonomiska hjälpen kan ses som en bekräftelse på att anhörigas omvårdnad kan 
bli ett sätt att upprätthålla spelandet ((Peled & Sacks, 2008, s. 400). De anhöriga har berättat 
om en stor frustration, oro och sorg. Samtidigt uppvisar de en insikt om sina egna behov och 
att de inte identifierar sig som offer. Vilket motsäger att de anhöriga skulle kunna klassas som 
medberoende (ibid). 

Samtliga  av  föräldrarna  har  befunnit  sig  i  en  slags  växelvis  tillvaro mellan  anpassning  och 
coping.  Genom  att  de  inrättat  sig  till  den  rådande  situationen  när  de  går  in  och  hjälper 
ekonomiskt samtidigt som de försöker att via personliga resurser och ansträngning hitta andra 
lösningar (Lazarus & Folkman 1984, s. 142). För de anhöriga föräldrarna har den ekonomiska 
hjälpen blivit någonting som upprepar sig och som lett till att de har övertagit kontrollen över 
ekonomin för sina söner. Anledningen till deras handlande kan ses som en följd av att spelets 
ekonomiska konsekvenser inte uppfattas av spelaren och den anhörige på samma sätt 
( Ferland m.fl. 2008, s. 219). 

Johan skiljer  sig  från de övriga anhöriga eftersom han är barn till en spelande mamma. Det 
kan  förklara  varför  han  inte  riktade  krav  på  spelaren.  Barn  är  beroende  av  vuxnas 
omhändertagande  (  Shaw  m.fl.  2007,  s.  615322; Nakken,  2005,  s.  84).  Barn  är  den  mest 
drabbade  gruppen  av  alla  anhöriga  (  Shaw  m.fl.  2005,  s.  615622; Nakken,  2005,  s.  84  ). 
Johan var i beroende ställning till sin mamma. När han drabbades av spelandets konsekvenser 
kan hans handlingsutrymme och möjligheter att själv förändra sin situation eller påverka och 
ställa  krav  på  sin  mamma  anses  ha  varit  väldigt  små.    För  Johan  fanns  ingen  upptäckt  att 
reflektera över. Spelandet kom inte som en chock utan var för honom en del av uppväxten. En 
del av vardagen ( Shaw m.fl. 2005, s. 615622;  Nakken, 2005, s. 84 ). 

6.2 Vilken r oll upplever  de anhör iga att de har  i för hållande till den 
spelber oende? 

6.2.1 Problemlösare 
Roller  konstrueras  bland  annat  genom  relationer.  Samtliga  uppger  att  relationen  mellan 
spelare  och  anhörig  påverkades  negativt  vid  upptäckten.  Anhöriga  reagerade  med  ilska, 
förvirring.  Det  var  mycket  bråk.  Det  kan  tolkas  som  en  adekvat  reaktion  på  den  svåra 
situation  som  de  befann  sig  i  (Jonsson,  2005,  s.15,  och  Norell,  2009,  s.  14).  Anhöriga 
beskriver  vidare  en  uppgivenhet  över  att  spelarna  fortsatt med  spelandet. Den kraftsamling 
som  de  anhöriga  uppvisade  vid  upptäckten  verkar  ha  avtagit.  Det  kan  tolkas  som  att  de 
anpassar sig mer än att de försöker förändra situationen ( Lazarus & Folkman 1984, s. 142). 
Under  upptäckten hade  de  anhöriga  en  aktiv  roll  som den  som  ska  lösa  problemet,  särskilt 
kvinnorna.  Det  är  kvinnorna  som  inledningsvis  tar  på  sig  rollen  av  den  som  styr  upp,  tar 
kontroll över ekonomi, kollar upp skulder och kräver redovisning med kvitto från spelarna. 
Kvittoredovisning  och  att  spelaren  fråntas  tillgång  till  likvida  medel  kan  bli  en  konstgjord 
andning menar Jonsson och är ingen långsiktig lösning.
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6.2.2 Misstänksam kontrollant 
Samtliga  förutom Johan  har  fått  åta  sig  rollen som den som är misstänksam, kontrollerande 
och ställer krav.  Rollen av den som ska lösa problemet trots att den anhörige inte själv äger 
det. Hedvig blev mamma till sin man och Johan har berättat att det hände att han fick ta hand 
om sin pappa. Johan oroar sig i nuläget för att hans mamma skall börja spela på allvar  igen. 
Barn  till  spelberoende kan  ta  på  sig  olika  rollen  och  här  blir  Johan  förälder  åt  sin mamma 
(Shaw  m.fl.  2007,  s.  615622).  De  konflikter  som  uppstod  och  den  oro  som  de  anhöriga 
kommunicerade till sina spelare under upptäckten och vidare när spelandet fortsatte kan även 
tolkas  som en konsekvens av att  spelarna har ett beroende som på olika sätt påverkar deras 
personlighet.  Ett  spelberoende  kan  påverka  så  till  vida  att  en  person  föredrar  att  knyta 
känslomässiga  band  med  ting  som  inte  ställer  krav,  kommer  med  frågor  eller  ifrågasätter 
spelarens handlande ( Nakken, 2008, s. 55). Spelarna till de anhöriga i  studien valde mer eller 
mindre  frivilligt att  ha en  relation med en  spelmaskin,  bingobricka eller  en  betsait på nätet, 
framför  en  relation  med  sin  förälder,  sitt  barn  eller  sin  partner.  Den  avskärmning  och 
distansering av spelarna som samtliga anhöriga talar om kan ha bidragit  till  att de anhörigas 
roll försvagats. 

6.2.3 Föräldrarollen 
Gustav  beskriver  hur  han  kan  agera  mjukt  när  han  beskriver  sin  ambivalens  över  att  inte 
kunna hjälpa och att det som förälder är nästan omöjligt att ta avstånd. Lotta ger exempel på 
att kvinnan kan vara den hårda föräldern när hon berättar hur hon och hennes man resonerat 
om de skall gå  in och hjälpa sonen med ekonomin sista gången.   För att deras  relation  inte 
skulle  bli  lidande  och  för  att  hennes  man  ville  valde  de  att  betala.  Lotta  hade  valt  att  inte 
betala  sonens  skuld.  De  båda  anhöriga  uppvisar  att  kön  inte  givet  bestämmer  vilken 
föräldraroll som de anhöriga får. Detta till skillnad från Shaw m.fl. som associerar den mjuka 
föräldrarollen med kvinnan och den hårda föräldrarollen som drar gränser med mannen (Shaw 
m.fl. 2007, s. 615622). 

6.3.  Vilka  styr kor   har   de  anhör iga  i  att  hantera  spelber oendets 
konsekvenser? 

6.3.1 Handlingskraft och framtidstro 
Respondenterna  i  studien  har  beskrivit  olika  styrkor  för  att  hantera  spelberoendets 
konsekvenser. De ger  intrycket av att vara handlingskraftiga och självreflekterande. Flera av 
dem har beskrivit en personlig utveckling som gått hand i hand med sina berättelser. Stressen 
har tvingat dem att gå in i en känslomässig process för att ta kontrollen över de känslor som 
väckts (Lundin, 1992, s. 15). Den processen har för dem resulterat i att de tvingats reflektera 
över sina tankar, känslor och handlingar vilket gett dem insikter som de inte ägde i början. De 
har  alla  en  insikt  om  att  spelet  inte  får  dominera  och  ta  över  relationen med  spelaren. De 
beskriver en förståelse över att spelet och händelser kopplade till spel är en del av deras liv, 
men  inte  mer  än  så.    De  anhöriga  kan  nu  se  att  de  måste  göra  saker  för  sin  skull.  De 
skuldbelägger sig  inte som de tenderade att göra i början och det finns  framtidshopp  i deras 
berättelser. Här  blir  det  tydligt  att  de  anhöriga  befinner  sig  i  bearbetningsfasen  (  Cullberg, 
2006, s. 152153 ).
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Utsagorna från de anhöriga är att de med tidens gång kunnat omvandla den tuffa verklighet de 
tagit  del  av  till  en  positiv  erfarenhet.  Här  kan  man  få  uppfattningen  att  de  befinner  sig  i 
Cullbergs nyorienteringsfas. De har lyckats bemästra krisen och under den gångna tiden givits 
möjlighet att på olika sätt bearbeta det som de har gått igenom. Enligt teorin har självkänslan 
till viss del byggts upp på nytt och individen börjar rikta sin uppmärksamhet utåt istället för 
inåt. Livet tar form utöver spelandet och dess konsekvenser ( Cullberg, 1971, s. 28). 

6.3.2 Kommunikation 
Samtliga  anhöriga  utom  Hedvig  delar  erfarenheter  av  att  familjebanden  och  relationen 
anhörig/spelare har stärkts på grund av den kontext som spelet har framtvingat. Många av de 
anhöriga  upplever  att  deras  kommunikation  med  spelaren  har  fördjupats. Gustav  och  Lotta 
anser att de har blivit mindre konflikträdda. Det kan tänkas att de genom olika insikter som de 
skaffat  sig  bland  annat  genom  att  vara  självreflekterande  har  kunnat  påverka  sin 
känslomässiga coping (Lazarus & Folkman, 1984, s. 150153). Det kan ha bidragit till att de 
har  ökat  sin  förmåga  att  knyta  an  till  andra  och  att  deras  känsla  av  att  kunna  hantera 
situationen  stärkts. De  ser  sig  själva  som  tillräckligt  betydelsefulla  och  värda  att  ha  ett  liv 
utöver det som präglas av spelarens spel (Payne, 2008, s. 222223). 

6.3.3 Hjälpa andra 
De anhöriga anser att de  idag har  lättare att  förstå andra människor med  liknande problem. 
Det  kan  tyda  på  att  de  har  lärt  sig  av  det  som  de  har  upplevt  och  försökt  att  omvandla 
erfarenheten till något konstruktivt och stärkts som enskilda individer. Det tyder på att de ser 
sig som resursstarka och komptenta att själva kunna hantera situationen (ibid). Johan är  idag 
spelfri. Han  försöker nu att  ge  stöd åt  sin mamma att  själv avhålla  sig  från spel. Det  skulle 
kunna tolkas som att Johan  idag både använder sig av emotionell coping där han accepterar 
situationen som den är och samtidig använder sig av den problemlösande copingstrategin där 
han  försöker  finna nya  lösningar och utvägar  för  sin mamma och  förmedla  hans  seger över 
spelets  makt  (  Lazarus  &  Folkman,  1984,  s.  150153).  Samtliga  anhöriga  utom  Johan  har 
erfarenhet av anhöriga självhjälpsgrupper. Självhjälpsgrupperna ger de anhöriga möjlighet att 
slippa  förklara  och  försvara  sig  säger  Jonsson. Grupperna  beskrivs  av  de  anhöriga  som  ett 
unikt  forum där de  tillsammans med andra kan mobilisera  sina krafter  i  tanke och  handling 
(Lazarus & Folkman, 1984, s. 142). De anhöriga ger varandra stöd, hjälp och råd och känsla 
av makt att kunna påverka sin egen situation. De använder sig av både känslofokuserad och 
problemfokuserad coping där de i gruppen ges tillfälle att bearbeta sina känslor och reaktioner 
för dem på ett adekvat sätt. 

6.4 Sociala förändr ingar  de anhör iga upplevt i samband med spelandet? 

6.4.1 Störda relationer  
De  anhöriga  uppger  att  spelandet  fått  olika  sociala  konsekvenser  i  deras  liv.  När  Hedvig 
berättar att hon kände sig som en liten blöt fläck befinner hon sig i reaktionsfasen (Cullberg, 
2006, s. 149). Hon reagerar känslomässigt starkt när hon tvingas inse faktum att alla hennes 
ansträngningar  har varit  förgäves och att hennes man ville  skiljas. Hennes berättelse stärker 
tesen att spelberoende skapar äktenskapliga problem som kan leda till skilsmässa (Shaw m.fl. 
2007, s. 615622). Det bekräftar även Gustav som upplevde att relationen mellan honom och 
hans hustru påverkades negativt den första tiden. Johan förmedlar att spel inverkade negativt i 
relationen  och  kommunikationen  i  hans  familj.  Individerna  blev  ytliga.  Allt  handlade  om 
pengar. Det fanns ingen värme.
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Det  skulle kunna anses  ligga  i  linje med vad Nakken  (2005)  beskriver  när  han  talar om att 
missbrukaren  fördrar att knyta känslomässiga band till objekt  istället  för till människor. Två 
av de anhöriga har påtalat att de har upplevt att deras kontakter med andra såsom vänner och 
nya bekantskaper störts. Känslan av att ha blivit  lurad av någon som de tidigare  litat på och 
som står dem nära  får konsekvenser  i relationen med andra människor (Jonsson, 2003, s.15; 
Norell, 2009, s.14; Jonsson, 2003, s.17). Barn tar del av spelandets konsekvenser däribland de 
ekonomiska  (Shaw  m.fl.  2007,  s.  615622).  De  ekonomiska  konsekvenserna  som  Johan 
beskriver att han aldrig kunde konkurrera med andra barn och de  flyttade alltid runt. Andra 
sociala konsekvenser var att Johan började stjäla, blev fosterhemsplacerad och i förlängningen 
också själv blev spelberoende (Shaw mfl. 2007, s. 615622; Nakken, 2005, s. 84). 

6.5 Systemteoretisk analys av spelber oendets konsekvenser  för  de anhör iga 

6.5.1 Familjesystem 
Vi har genom empirin tagit del av de anhörigas olika familjesystem med dess synfält ut mot 
världen. Det  vi  kan  fråga  oss  är  vad  som  hänt  i  spelarens  och  den  anhöriges  familj? Med 
systemteoretiska glasögon kan vi dela upp familjens medlemmar i respektive subgrupp. Alla i 
familjen  försöker  upprätthålla  en  balans  för  att  de  skall  kunna hålla  samman  sitt  system de 
påverkas av varandras sätt att vara. 

6.5.2 Tillbakablick 
I  de  anhörigas  familjesystem  är  de  överens  om  att  det  har  uppstått  påfrestningar.  Det  har 
beskrivits av dem på olika sätt. De anhöriga är  i det  första skeendet  inte medvetna om vad 
som är problemet mer än att de vet att något inte stämmer eller använder de sig av förnekelse 
för  att  undvika  att  rubba  jämvikten  i  familjesystemet?  När  de  anhöriga  tänker  tillbaka 
upplever  de  att  spelaren  avskärmat  sig  och  isolerat  sig  från  övriga  familjen  långt  innan 
upptäckten  (Nakken,  2005,  s.  55). Det  leder  till  att  relationerna  förändras  (Payne,  2002,  s. 
195). I början  innan anhöriga  förstår allvaret ses spelandet som en ”dumhet”. Johan berättar 
att  han  sökte  sig  till  andra  system  när  hans  eget  system  inte  kunde  fylla  den  funktion  han 
sökte. Bekräftelsen som han saknade från sin frånvarande mamma och pappa lyckades han få 
genom kontakten med andra barns föräldrar. 

6.5.3 Upptäckten och vad hände sedan 
När bubblan spricker uppstår konfrontationer och  lögnen blir en del av tillvaron. Förtroende 
ersätts av misstänksamhet. Kommunikation mellan spelaren och den anhörige  förändras där 
de menar att den ena skall dölja sina förehavanden och den andras uppgift blir att avslöja det 
som döljs  (Klefbeck & Ogden, 2003,  s. 56). Det  innebär att det är  svårt att upprätthålla  en 
fungerande  relation  som  krävs  för  att  behålla  balansen  i  familjesystemet.  (Payne,  2002,  s. 
195).  När  spelandet  börjat  begränsa  tillvaron  för  familjen  har  det  inneburit  att 
familjemedlemmarna tagit till åtgärder för att återupprätta en balans i systemet (Payne, 2008, 
s. 214).  De anhöriga uppger att de till en början försökt med förbud och makt för att få slut på 
spelandet. Det kan tyda på att systemen försöker upprätthålla sin balans (ibid). Vad som har 
framkommit  är  att  när  det  uppstått  en  negativ  förändring  i  familjen  har  det  påverkat  hela 
familjen  (ibid).  Vid  upptäckten  går  berättelserna  delvis  isär.  Här  framgår  det  att  de  har 
påverkats  olika  eftersom  konstellationen  sett  olika  ut.  Gemensamt  är  dock  att  balansen  i 
familjesystemet förändras.
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För en del sker en markant förändring både socialt och av rollen till den spelande. Systemet 
upplöstes  för  Hedvig  och  hennes  make  när  de  skildes.  Här  var  det  inte  den  anhöriges 
misstänksamhet  som  låg  bakom  eftersom  hon  inte  var  den  som  valde  att  gå  utan  det  var 
hennes spelande make. Maken upplevde inte att han hade ett spelproblem eller valde att  inte 
inse  det.  Hedvig  beskriver  att  det  familjesystem  som  hon  ingick  tillsammans  med  sin 
dåvarande make från början befann sig i jämvikt och balans. Hennes utsaga var att när de inte 
var överens kunde de ändå kompromissa. Hon beskriver att detta förändrades smygande och 
att  deras  relation  strax  före  upptäckten  präglades  mer  av  bråk  än  av  samförstånd.  Hon 
upplevde att hennes man avskärmade sig och till slut utgjorde ett slutet system. De hamnade i 
obalans.  När  kommunikationen  försämrades  påverkades  deras  mikrosystem  där  delen 
slutligen  påverkade  helheten  (Klefbeck  &  Ogden,  2003,  s.  64).  Hedvig  tvingas  söka  nya 
lösningar och skapa sig andra förutsättningar. Hon valde att aktivt söka hjälp från sitt nätverk, 
vilket för henne betydde mycket. När sönerna spelar visar studien att föräldrarna blir allierade 
som kan tyda på att de försöker hålla samman systemet. Det som är intressant att poängtera är 
att  de  kvinnor  som  kommit  till  tals  men  även  makarnas  fruar  som  inte  ingått  i  studien 
framhålls som starka och kapabla. De tar ansvar. De söker information. De tar över och sköter 
ekonomin.  Rollfördelningen  tenderar  att  skjutas  över  på  kvinnor  där  de  tar  på  sig 
handlingskraft och power för att lösa situationen. För Gustav har det inneburit att försöka hitta 
en  ny  balans och ordning  i  familjesystemet där han  idag har en  förändrad  rollposition.  Idag 
känner  han att han agerar mer aktivt. Han väntar  inte  längre ut att  frun ensam  skall  hantera 
situationen utan de tillsammans utgör en allierad styrka och en kraftfull enhet. 

De  anhöriga  har  samtliga  betalat  spelarnas  skulder.  Inom  forskningen  skulle  det  kunna  ses 
som  en  form  av medberoende  där  det  slutliga  resultatet  blir  att  spelaren  vidmakthåller  sitt 
spelande genom att slippa ta konsekvensen (Shaw m.fl. 2007, s. 615622). Det skulle kunna 
illustreras  av  föräldrarnas  återkommande  betalning  av  sina  söners  skulder.  Ur  ett 
systemteoretiskt  färgat  glas  försöker  familjemedlemmarna  upprätthålla  en  balans  vilket 
renderar  till  att  spelaren  vidmakthållit  sitt  spelande  samtidigt  som  det  medfört  fysiska  och 
känslomässiga konsekvenser  för båda parter  .  Johan är  respondenten som skiljer  sig  från de 
övriga.   Han har vuxit upp med spel. För hans del var det aldrig  frågan om någon upptäckt. 
Han  har  redan  från  barnsben  lärt  sig  anpassa  sig  till  sin  familj  och  släkt  och  skapat  sig  en 
känsla  av  sammanhang  som  var  knutet  till  spel.  Genom  att  aktivt  delta  i  spel  skulle  man 
kunna tolka det som att familjen upprätthåller systemet. Johan får således en rollförväntning 
där spel är något som han själv känner  igen och kan relatera till. Mammans spelande gjorde 
att hennes närvaro var större i andra system i vilka Johan inte ingick. Miljöer där spel fanns 
hade en större dragningskraft på henne. Spelandet gjorde att hon tvingades arbeta hårt vilket i 
sin  tur  tog  kraft  från  hennes  mammaroll  och  familj. Mammans  spel  fick  konsekvenser  för 
Johan.  När  mamman  spelade  föll  deras  familjesystem  isär.  Barnet  Johan  placerades  på 
familjehem. Det  som  senare  hände Johan är  att han  tog med sig  ett mönster hemifrån. Han 
växte upp och blev en spelare och tog med sig delar av sin mammas och pappas destruktiva 
sätt att hantera tillvaron. Det går i  linje med tidigare forskning om att barn själva riskerar att 
fortsätta  som sina  föräldrar  (Shaw m.fl.  2007,  s.  615622; Nakken, 2005,  s. 84). När  Johan 
beskriver sig som vuxen valde han att inte lyssna på sin mammas gråt. Det kan tyda på att det 
saknades  en  fungerande  kommunikation  mellan  Johan  och  mamman.  Kanske  hade  både 
Johans och hans mammas spelande tagit stor plats att allt annat faller åt sidan. Det som inte 
hade relation till spel hade slutat att fungera. 

Samtliga system har upprätthållits förutom Hedvigs. Det kan tänkas att relationen och viljan 
att kämpa är större för både spelare och anhöriga när det handlar om föräldrar och barn. Deras 
band är svårare att bryta eller  tenderar  föräldrarna att  inte ha samma frihet att vända ryggen 
till när spelandets konsekvenser blir allt för jobbiga?
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Johan och föräldrarna som medverkat i studien har samtliga betonat familjebandens betydelse 
och vikten av att hjälpa och inte släppa taget. Det skulle kunna utgöra en indikation på att det 
i  ett  familjesystem  finns  regler  som  talar  om  vem  som  ingår  i  systemet  och  att  gränserna 
definieras utefter tydliga ramar som gör sitt yttersta för att ge stöd och uppbackning inför de 
som ingår där. 

6.5.4 Styrkor  
I studien har det  framkommit att alla anhöriga är beroende av omgivningen. I en  familj kan 
man  gå  så  lång  att  de  går  till  polisen  för  att  få  hjälp.  De  anhöriga  visar  på  kraft  och 
engagemang  för  sina spelare. De har på eget  initiativ  sökt  information på  Internet och  tagit 
kontakt med människor utanför sin egen referensram. De har sökt stöd och stöttning från sitt 
nätverk. De visar på att de är öppna för andra människor och deras kunskap och erfarenhet för 
att vidga sina gränser. Om det inte hade hämtat hjälp utifrån skulle de riskera att inte orka den 
belastning de ställts inför. De anhöriga har genom sitt agerande visat att det finns en kraft i att 
öppna upp system. De familjer som inte har öppnat sig upphör. De anhöriga beskriver att det 
ibland kan vara svårt att avgöra hur mycket de skall vara på spelaren och hur mycket utrymme 
spelandet  får  ta  i den dagliga  tillvaron. De anhöriga har  levt med spel och dess konsekvens 
sedan år tillbaka. Kommunikationen som sker mellan spelaren och den anhörige har resulterat 
i  en upptäckt  som medfört en  lärdom efter  tidens gång. Det är viktigt att kommunicera om 
andra saker än spel och vad som därigenom innefattas. Det kan tolkas som ett tecken på att de 
anhöriga upplever att kommunikationen och relationen har stor betydelse för att deras system 
skall överleva. 

6.5.5 Anhörigsystemet 
För de anhöriga i studien fyller anhörigsystemet en viktig funktion.  Det framgår tydligt att de 
upplever att de kan säga och vara precis hur de vill. Systemet fyller funktionen att det går att 
etablera nya relationer  inom detta system (Payne 2002, s. 195). De anhöriga  får en kunskap 
och riktar sina blickar ut mot samhället och dess  funktion. De anhöriga reflekterar mer  idag 
vilken  plats  spel  om  pengar  ges  i  samhället.  Resultatet  visar  att  de  anhöriga  är  negativt 
inställda  till  den  reklam  som  florerar  i  samhället  och  till  de  aktörer  som därigenom  verkar. 
Enligt  Bronfenbrennersmodell  skulle  det  kunna  vara  ett  uttryck  för  att  delen  påverkar 
helheten. De anhöriga i studien menar att samhället idag har en liberal syn när det gäller spel 
och  att  det  utgör  en  viktig  del  i  folkrörelsen.  Det  kan  innebära  att  samhällets  syn  på  spel 
omedvetet påverkar den enskilda individen indirekt utan att denne egentligen är medveten om 
det. Det som anhöriga efterfrågar  i studien är att samhället bör ta sitt ansvar  i proportion till 
hur mycket pengar som staten tjänar och till hur mycket de uppmuntrar medborgarna till att 
spela genom reklam ((Klefbeck & Ogden, 2003, s. 6566). 

6.5.6 Framtidstro 
Majoriteten av de anhöriga är förväntansfulla inför vad framtiden har att erbjuda och de har en 
känsla  av  hopp  om  förändring.  Deras  föreställning  bygger  på  att  de  upplever  att  spelaren 
börjat må bättre och börjat rikta sig utåt igen. De har blivit mer öppna och tillmötesgående  i 
relationen.  Det har medfört att relationen mellan den anhöriga och spelaren har utvecklat till 
mer jämvikt i systemet. Det kan ses genom att båda parter vill åstadkomma en förändring och 
har börjat sträva efter att skapa ett positivt flöde  för att nå balans  i  tillvaron (Payne, 2008 s. 
214).
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7 Slutdiskussion 
Syftet  med  denna  studie  var  att  beskriva  hur  ett  mindre  urval  anhöriga  till  spelberoende 
upplever  spelberoendets  konsekvenser  i  sina  liv.  Det  empiriska  materialet  bestod  av  fem 
intervjuer av anhöriga till spelberoende. Materialet ger små möjligheter att generalisera. 
Dock finns det ett mönster som kan sägas överensstämma med den forskning på området som 
vi tagit del av. De resultat som studien gav är: 

o  Studien  visar  att  de  anhöriga  har  sett  tidiga  tecken  som  de  då  inte  förstod.  De 
upplevde en  förändring  hos  spelaren som de  först  inte kunde  tolka. När  spelaren 
spelar  upplevs  de  som  frånvarande  även  om  de  är  närvarande.  De  anhöriga 
beskriver spelaren som undflyende från sociala relationer och kommunikation med 
den  anhörige.  Vilket  medfört  både  kortsiktiga  och  långsiktiga  konsekvenser  för 
dem båda. Resultatet visar att samtliga anhöriga upplevt påfrestningar som lett till 
påtagliga sociala förändringar. 

o  Chockfasen för de anhöriga tenderar att bli mer långvarig och en fas som kan dyka 
upp på nytt. Det tyder på att anhöriga till spelberoende under mycket lång tid kan 
befinna sig mer eller mindre i chock. Vilket innebär att de får svårt att greppa och 
förstå samt se handlingsmöjligheter. 

o  Undersökningen  visar  på  att  de  tankar  och  känslor  som  de  anhöriga  till 
spelberoende  beskrivit  leder  sammantaget  till  stress,  fysiska  och  psykiska 
symptom. 

o  Undersökningen ger en fingervisning om att de anhöriga är handlingskraftiga och 
visar styrka  i att hantera sin oförutsägbara situation. Samtliga  föräldrar har hjälpt 
spelarna med ekonomin, betalat skulder, vilket kan ses som ett vidmakthållande av 
spelberoendet. Resultatet ger vid handen att de anhöriga  inte  identifierar sig som 
offer, dock är de omvårdande i sina handlingar och tankar men det ser vi inte som 
ett  medberoende  utan  tyder  på  en  adekvat  reaktion  i  en  svår  situation.  Studien 
indikerar att relationen mellan föräldrar och barn är svår att bryta. 

o  Studien visar att för de anhöriga föräldrarna har spelberoendet inneburit att de har 
fått  svårare  att  lita  på  sina  barn  vilket  kan  tänkas  utgöra  en  svårighet  i  deras 
förmåga  att  knyta  an  till  varandra.  Resultatet  tyder  även  på  att  de  anhöriga 
upplever  att  relationen  och  kommunikationen  har  stärkts  mellan  dem. 
Sammantaget  visar  det  på  att  det  skett  en  utveckling  genom  den  resa  som  de 
anhöriga  beskrivit.  En  utveckling  utifrån  en  tuff  verklighet  som  har  givit  dem 
erfarenheter  och  insikter.  De  har  fått  en  ökad  inlevelseförmåga  för  andra 
människors svårigheter i livet. Vilket nu ger dem möjligheter att hjälpa andra. Här 
fyller självhjälpsgrupperna en socialfunktion där de erfar en känsla av att de inte är 
ensamma om problemet. I studien  framgår att de i anhöriggruppen kan  förvandla 
sina svår köpta erfarenheter till någonting positivt. Hjälpandet blir en del av deras 
egen läkningsprocess vilket kan bidra till att de kan bygga upp sin självkänsla på 
nytt och att de kan se vikten av att de måste leva sina egna liv.
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Tillskillnad  från  Karlsson  som  inte  ser  en  risk  i  att  frivilliga  organisationer  blir  en 
”fattigmansterapi”  styrker  studien  det.  Anhöriga  upplever  att  det  kostar  för  mycket  att  få 
professionell hjälp då deras spelberoende personer har saknat förutsättningar att bekosta vård 
och  behandling.  Spelberoende  klassas  inte  som  ett  beroende/missbruk  i  socialtjänstlagen 
vilket vi anser skulle kunna leda till att kommuner kan avhålla sig från att bekosta behandling 
för  spelberoende.  Sammantaget  kan  det  leda  till  ett  stort  tryck  på  organisationer  såsom 
spelberoendesförening vars uppgift är att ge råd och stöd men inte behandling. 

Enligt  senaste  forskningsrön  har  inte  spelandet  tilltagit. Vi  anser  att  det  kan  få  långsiktliga 
konsekvenser  då  stat  och  kommun  planerar  sina  budgetar.  Vi  menar  att  det  på  sikt  kan 
innebära  att  stöd  till  föreningar  och  liknande  upphör  eller  minskar  vilket  ytterligare  kan 
försvåra  situationen  för  målgruppen. Vi  spekulerar  i  att  det  kan  finnas  ett mörkertal  bland 
spelberoende. Utifrån att det är  i gruppen med  lägst  inkomst  som spelberoende är  vanligast 
kan det således vara så att vissa grupper inte ens nås av den hjälp som ändå finns. Människor 
som  redan  lever  i  samhällets marginaler,  som kan  vara  emotionellt  eller  biologiskt  sårbara, 
eller  har  andra  missbruksformer  kan  utgöra  grupper  som  kan  ha  svårt  att  nås  av  den 
information  som  ändå  finns  om hjälp  till  spelberoende och  anhöriga. De kanske  heller  inte 
finns  med  i  de  undersökningar  som  gjort  angående  spelberoendets  utbredning  i  samhället. 
Detsamma  kan  gälla  grupper  där  det  kan  finnas  bristande  kunskaper  i  det  svenska  språket 
både hos den som spelar och dennes anhöriga. 

7.1 Metoddiskussion 
Styrkor och svagheter av den valda metoden är följande. 

Metoden blev fruktbar då syftet var att undersöka anhörigas egen upplevelsevärld. Svagheten 
blev att det inte gav oss möjligheter att generalisera såsom en enkätundersökning riktad till ett 
större urval skulle ha gjort. 

En fördel med urvalet är att samtliga respondenter har lång erfarenhet av att vara anhörig till 
en  spelberoende.  En  svaghet  är  att  samtliga  respondenter  är  aktiva  i  anhöriggrupperna  på 
spelberoendesförening i Stockholm vilket kan innebära att vi använt oss av ett positivt urval 
som  givit  oss  ett mindre  negativt  resultat  än  vad  ett  annat  urval  hade  gett.  Fördel  med  att 
använda flera teorier är att det ger olika kompletterande infallsvinklar än om vi endast valt en 
teori. 
Ett etiskdilemma var att vi upplevde att en del av intervjuerna blev känslosamma. Frågorna vi 
som forskare ställde innebar en förmåga till självreflektion. De gav oss täta och innehållsrika 
beskrivningar vilket berörde och väckte känslor hos respondenterna. Vid något tillfälle valde 
vi att ta en kortare paus. 

7.2 Förslag till for tsatt for skning 
Denna  studie  har  visat  indikationer  på  att  anhöriga  till  spelberoende  har  kraft  och  vilja  att 
stödja  och  hjälpa den  spelande under  lång  tid. Det  kan  tänkas  att  spelberoende  som  saknar 
anhöriga  har  betydligt  svårare  att  ta  sig  ur  sitt  missbruk.  En  framtida  forskning  kring 
anhörigas betydelse för en lyckad behandling samt i vilken utsträckning dessa involveras i de 
behandlingsprogram  som  finns  för  spelberoende  vore  relevant.  Forskning  som  inbegriper 
både spelaren och dess anhöriga skulle ytterligare  förstärka kunskapen kring  fenomenet och 
dess  sociala  konsekvenser  samt  möjligheten  till  att  minska  problemet.  Framtida  forskning 
kring de grupper som vi tror kan finnas utanför statistiken anser vi vore betydelsefull. Vi tror 
att dessa personer kan vara svåra att synliggöra men ändå en nog så viktig grupp och där det 
kan finnas både barn, föräldrar, partners samt fruar och män som lider i det tysta.
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BILAGA 1 
ANHÖRIGSTUDIE 
Intervjuguide 

Bakgrund 
En  beskrivning  av  vem  du  är,  vem  din  spelberoende  anhörige  är,  din  relation  till 
honom/henne. 
Vilka former av spel är/har varit aktuella? 
Hur länge och hur ofta har din anhörige spelat? 
Har du någon tidigare erfarenhet av spel/beroende? 
Kan du beskriva tiden innan du upptäckte att din anhörige hade problem med spel. 
Hur såg du på din dåvarande livssituation, hur såg du på dig själv? Hur var relationen till din 
anhörige? 

Upptäckten/Krisen 
Kan du berätta hur du upptäckte att din anhörige spelade. 
Fanns det några tidiga tecken? 
Vad hände i början, hur reagerade du, vad gjorde, kände, tänkte du? 
Vad hände med relationerna i familjen? 
Kunde du berätta för andra? 
Vad blev din roll till din anhörige? 
Påverkade upptäckten din självbild? 
Kan du se om det hände någonting med dig? 
Vilka styrkor, personliga resurser hade du för att hantera situationen? 

Effekterna. (Under perioden då spelandet pågick) 
Konsekvenserna på arbete, skola, relationer till vänner, familj, partner, andra anhöriga, till den 
spelande, hälsan. Psykologiska konsekvenser, ångest, stress, annat. 
Hur hanterade du spelandet och dess konsekvenser? Strategier för att få den anhörige att sluta 
spela. 
Påverkades ekonomin? Hur valde Ni att hantera det? 
Förändrades ditt förhållningssätt till den spelande? 
Hur mådde du och hur hanterade du rent känslomässigt situationen? 
Hur upplevde du att den spelande mådde? 
Hur mådde du själv? 
Hur påverkade det dina beslut? 
Hur var er relation nu? 
Vad tänkte du när den spelande bara fortsatte att spela? 
Hur såg du på dig själv, under den här tiden? Förändrades den? 
Hade du någon att prata med? 
Hann du med dig själv under den här tiden? 
Förändrades din roll till din anhörige / vad var bra/mindre bra, kunde Du gjort annorlunda? 

Nutid 
När sökte du hjälp? Hur sökte du hjälp? Var sökte du hjälp? 
Var din anhörige med på tåget? 
Fick Du något stöd och hjälp utifrån/vänner, bekanta, familj? 
Vad betyder anhöriggruppen för dig? 
Vad är din relation till spel, tidigare och idag, har den förändrats? 
Ser du och den spelberoende likadant på fenomenet spelberoende? 
Förtroende och relation till den spelberoende idag.



Hur tänker/känner Du inför det här idag? 
Vad har varit svårast att hantera? 
Finns det något idag som Du anser fortfarande är svårt att hantera? 
Har Du lärt dig någonting av den här perioden? 
Hur ser du på framtiden? 
Har du några råd att ge till andra anhöriga som befinner sig i en liknade situation? 
Har du några råd att ge till professionella som möter spelare och anhöriga? Vad anser Du att 
det är viktigt att känna till och tänka på?



BILAGA 2 

Råd till anhöriga 

Ställ  kravet  att  lägga  alla  korten  på  bordet  är  ett  inledande  råd  som  flera  anhöriga  ger. De 
menar att det är viktigt att som anhörig få lite ro. Genom att försöka få kontroll och genom att 
skaffa sig så mycket information som möjligt kan stressen minska lite, menar de. 

Det är viktigt att ta hand om pengarna och att berätta för andra. Det är inget att skämmas för. 
Det  är  ett  sätt  att  förhindra  att  det  blir  värre. Möjligheter  till  att  låna  pengar  för  spelarna 
minskar. Man ska förhålla sig kritiskt till spelaren. Var vaksam på förändringar hos den som 
spelar. Förändringar kan indikera att de har börjat spela igen. När man känner att någonting är 
fel skall man konfrontera spelaren direkt. 

Råd till professionella 
Johan  anser  att  det  är  viktigt  att  komma  ihåg  att  en  spelare  inte  alltid  upplyser  att  han/hon 
spelar. Han menar  att  en  del  istället  säger  att  de  dricker  för mycket. De  talar  inte  om  vart 
pengarna  går  eftersom  de  skäms.  De  hittar  på  en  massa  lögner.  Han  säger  att  en 
socialsekreterare inte skall lämna ut pengar direkt till en spelberoende. 

Johan:” Spelar du överhuvudtaget? Kan man börja med. Då gör vi så här att om du ska ha 
några pengar överhuvudtaget är det bra om du går på möte och redovisa kvitto. Enkelt, då 
får man en input och motprestation” . 

Lottas  råd  är  att  synliggöra  att  även  att  anhöriga  är  personer  som  drabbas  av  spelandets 
konsekvenser.


