
FRÅGOR OCH SVAR KRING

SPELBEROENDE



För dig som är spelberoende är spel inte längre ett 
nöje. Istället kretsar hela tillvaron kring spel och olika 
sätt att få fram pengar till spelandet. 

Du förnekar i regel att spelandet har blivit ett problem 
och kan under lång tid dölja dina problem, både för dig 
själv och omgivningen. För att försöka komma undan 
dina problem jagar du desperat vinster, vilket gör att 
spelandet ganska snabbt blir ohanterbart.

Försöker du begränsa ditt spelande eller sluta helt 
blir du rastlös och irriterad och börjar så småningom 
spela igen fast du lovat dig själv att det inte skulle ske. 
Du känner skuld och skam över ditt beteende.

När relationer, arbete och ekonomi rasar samman 
drabbas du som spelberoende ofta av än mer skuld, 
skam och nedstämdhet. För att ta dig ur
spelberoendet kan du behöva hjälp från både anhöriga 
och utomstående. Det första steget till förändring är 
oftast att våga erkänna att spelandet har blivit ett 
problem.

Vad innebär det att vara 
spelberoende?



ÄR DU SPELBEROENDE? 

Tänker du ständigt på 
spel?

Ljuger du för att dölja 
vidden av spelandet?

Behöver du spela med 
allt större summor?

Spelar du för att slippa 
tänka på problem?

Spelar du igen för att 
vinna tillbaka tidigare 
förluster?

Har du flera gånger 
misslyckats med att 
kontrollera, begränsa 
eller sluta upp med 
spelandet?

Blir du rastlös eller 
irriterad när du 
försöker begränsa eller 
sluta spela?

Har du äventyrat eller 
förlorat någon viktig 
personlig relation, 
anställning, utbildning 
på grund av spelet?

Förlitar du dig på att 
andra kan ordna 
pengar för att lösa en 
ekonomisk kris som 
uppstått på grund av 
spelandet?

Svarar du ja på 3–4 påståenden har du problem av ditt spelande. Om 
du svarar ja på 5 eller fler påståenden kan du vara spelberoende. I 

båda fallen kan Spelberoendes Riksförbund hjälpa dig.



Det är inte bara den spelberoende som behöver hjälp. 
Även de personer som finns runtomkring drabbas ofta 
hårt av spelberoendets konsekvenser, inte minst av 
spelarens känslomässiga frånvaro, av alla lögner och 
svikna löften.

Som anhörig kan du ibland felaktigt klandra dig själv 
för att du inte har upptäckt problemen tidigare och 
många anhöriga tror också att de är ensamma om sin 
situation. För att få kontroll över situationen tar du ofta 
på dig större delen av ansvaret i vardagen, vilket kan 
leda till stress och att du mår allt sämre.

Det är viktigt att du som anhörig tar hand om dig själv 
och sätter tydliga gränser, så att inte allt fokus hamnar 
på spelaren. Första steg till förändring kan vara att våga 
prata om problemen, inse att du inte är ensam och att 
du kan behöva hjälp med att hantera problemet. 

Vad innebär det att vara 
anhörig till en 
spelberoende?



Låter du spelarens 
behov gå före dina 
egna?

Har du fått sämre 
självkänsla och tror att 
det är ditt eget fel att 
spelandet blivit ett 
problem?

Tvivlar du på din egen 
förmåga att sätta 
gränser?

Försöker du
kontrollera spelaren 
för att hantera
problemen?Tar du ansvar för

spelarens lögner och 
ljuger själv för att 
skydda dem?

Oroar du dig mycket 
för spelaren?

Har du svårt att orka 
med tillvaron?

 Spelberoendes Riksförbund kan hjälpa dig att acceptera problemet, 
sätta gränser, be om hjälp, ställa krav, öka din självkänsla och ta 

kontroll över ditt eget liv.

ANHÖRIG – KÄNNER DU IGEN DIG?



Vad är Spelberoendes Riksförbund?
Spelberoendes Riksförbund är politiskt och religiöst 
obundet och består av ett antal spelberoende-
föreningar. Vi verkar för att spelberoende skall bli 
spelfria och för att deras anhöriga ska få verktyg för att 
hantera sin situation. Vår mötesverksamhet med
självhjälpsgrupper är den viktigaste delen av vår
verksamhet.

Vad är poängen med våra möten?
Våra möten innebär en möjlighet att ta del av andras 
erfarenheter av att ta sig ur problemen. Att gå
regelbundet på möten är en viktig del för att hålla sig 
spelfri.

Hur går ett möte till?
Efter en kort inledning delar vi in oss i mindre grupper 
ledda av en resursperson. Ibland har vi speciella        
teman som som vi diskuterar, men fokus ligger alltid på 
hur vi mår. Du måste inte prata om du inte vill.

Är Spelberoendes 
Riksförbund något 
för mig?



Får anhöriga gå på mötena?
Ja, Spelberoendes Riksförbund är lika mycket ett 
förbund för anhöriga som för spelare. Vissa grupper har 
separata möten för spelare och anhöriga.

Var finns närmaste möte?
På vår webbplats spelberoende.se finner du alltid 
uppdaterad information om var och när det är möte.

Vad kan man göra utöver att gå på möten?
•   Det finns ett nationellt avstängningsregister där du 
kan spärra dig hos licensierade spelbolag. Besök
spelpaus.se för mer information.

•   Du kan få hjälp av din kommun med budget-, skuld- 
och familjerådgivning.
•   För många är det ett stöd att lämna över det
ekonomiska ansvaret till någon annan, t.ex. en partner.
•   Att ersätta destruktiva rutiner med nya konstruktiva 
brukar vara till stor hjälp på resan mot ett spelfritt liv.

Fungerar det verkligen?
De flesta av de spelare och anhöriga som går på våra 
möten regelbundet håller sig spelfria och upplever att 
de får ett bättre liv. Du är välkommen att komma på ett 
möte hos oss och själv upptäcka styrkan i det vi gör.



JAG KAN SLUTA SPELA NÄR JAG VILL

SKA VI SLÅ VAD?

läs mer på

spelberoende.se


