
«Det går på en måte aldri over»
En kvalitativ undersøkelse av hverdagserfaringer og levekår i familier med spilleproblemer

Trude Klevan, Universitetet i Sørøst-Norge

Vibeke Krane, Universitetet i Sørøst-Norge

Bente Weimand, Ahus



• Finansiert av Helsedirektoratet

• Gjennomført av FOU-avdelingen 
psykisk helsevern ved Akershus 
Universitetssykehus i samarbeid 
med Universitetet i Sørøst-Norge

• Utviklet i samarbeid med 
Spillavhengighet Norge og 
Voksne for Barn



Dagen i dag

• Hvorfor utforske pårørendes erfaringer? 
Hensikt og bakgrunn for studien

• Hvem og hvordan? Deltagere , rekruttering og 
datamateriale

• Hvordan gikk vi frem? Metode

• Hva fant vi?  Funn

• Hva betyr dette? Betydning av studiens funn 
og implikasjoner for praksis og videre forskning



Bakgrunn for prosjektet

• 0,9% av den norske befolkning 
karakteriseres som 
problemspillere

• Spilling utgjør et problem for 
personen selv - og for nær 
familie

• Mellom 6 og 10 personer blir 
direkte påvirket av én persons 
problemspilling



Bakgrunn for prosjektet

• Kulturdepartementets handlingsplan 
mot spilleproblemer (2016-2018) skal 
bidra til kunnskap og bedre behandling, 
samt sikre langsiktig, systematisk og 
målrettet forebygging av 
spilleproblemer

• Spilleproblemer kan forårsake vansker 
med økonomi, arbeid, utdanning, 
relasjoner og sosial deltagelse

• Øke kunnskap om pårørendes levekår, 
erfaring og opplevelser 



Prosjektets hensikt - hva har vi undersøkt? 

Hverdagserfaringer og levekår i 
familier med spilleproblemer:

1. Hvordan beskriver og opplever 
pårørende til en med 
spilleproblemer familiens 
hverdagsliv og levekår?

2. Hvilke eventuelle former for hjelp til 
familien har opplevdes som nyttig / 
unyttig og er det andre former for 
hjelp familien hadde ønsket?



Kort om levekår

• Ulike aspekter knyttet til en 
persons livssituasjon: 
• Arbeid og skole

• Helse

• Relasjoner

• Trygghet og sikkerhet

• Ressurser og rettigheter

• Økonomi

• bolig

• Sammenheng mellom levekår og 
livskvalitet

• Barns levekår har nær 
sammenheng med de voksnes 
levekår

• Barns levekår har betydning 
både i et nåtid- og et 
fremtidsperspektiv



Metode – studiens «hvordan»

• Kvalitativ studie

- utforske erfaringer, mangfold, dybdekunnskap

- egnet når vi vet lite om et felt

• Hjelp av Spillavhengighet Norge og Blå Kors

• Utvalg besto av 12 pårørende:

• 3 unge i alderen 17-22 år

• 9 partnere (kvinner)





Arbeid og skole

• Støtte og utfordring

• Trygg havn og uoverkommelige krav



Jeg hadde det sykt bra på videregående, og det tenker jeg kanskje er utslaget for 

at jeg har det så bra nå, da. Tenker jeg. … Jeg gikk på en bitteliten skole med få 

elever. Og der var liksom alle venner med alle, og det var liksom supert miljø da, 

og der kunne jeg få lov til å skinne og være meg selv, og ikke tenke på hva som 

var hjemme. 

Jeg jobbet nattevakt, jeg jobbet bare mer og mer. Sånn at i hvert fall de 

regninger jeg hadde ansvaret for ble betalt.



Familie og sosiale relasjoner

• Forskyvning av roller i familien

• Familie og nettverk som viktige støttespillere

• Skam og skyld i relasjonene



Nei, det er jo ikke noe okay i det hele tatt, jeg vil helst ikke være i den rollen. Vil jo 

bare ha en mann som tar ansvar og har kontroll på sine ting og at jeg kan ha tillitt 

til at alt er greit, uten at jeg skal måtte gå ham etter i sømmene på noen måte.

Også er det blitt en greie med at de har liksom skjønt at det er jeg som har siste 

ordet. Også kommer de og veldig til meg, for det er sånn at når han har hatt dårlige 

perioder så har jo han vært fjern. (…) For jeg har jo, jeg har jo vært her hele tiden. 



Så, men så har jeg altså, jeg har en farmor som har hjulpet meg å fylle bensin på 

bilen, jeg har en venninne som har gode kontakter i butikker så vi har fått en hel 

julehandel og vel så det, sånn at man slipper å sitte å tenke på: åssen blir jula?

Jeg føler at det er veldig tabu. Og veldig sånn skam. Jeg kjenner jo at det er noe 

som jeg er veldig flau over på hans vegne, at han har gjort det. Jeg tenker det er litt 

sånn lettere å si at noen er psykisk syk, enn hvis du misbruker alkohol eller enda 

verre, det der med spilling.



Helse

• Diffuse helseplager

• Utfordringer med daglig fungering



Datteren vår var veldig utrygg da, og det var derfor jeg tok henne til sjekk. 

Måtte følge henne på do… vondt i magen...…… da var det jo ikke bra for noen 

av oss. Og hun merka det jo, at noe var galt.. 

Moren min hun har jo tydeligvis vært litt lei seg og sånne ting. Og hun begynte 

å ta sånne tabletter for det, og det påvirker jo selvfølgelig oss, da. At, mamma 

er lei seg, hvorfor er hun det? Eller, også kan du jo skjønne det, men det er litt 

ille at hun blir så lei seg at hun må ta tabletter. Også lurer man litt på hva for 

eksempel jeg kan gjøre med det.   



Ja, det hender at jeg tenker på det, at er det derfor ting er som de er. Er det for 

at jeg har vært mye deprimert, ikke klart å ta tak i ting. Latt ting skure og gå litt, 

kanskje også i forhold til skolen og skolearbeidet hans. Kanskje det er derfor ting 

er sånn. Kan jo ikke la være å tenke på det.

Og mamma jobbet liksom døgnet rundt, for å slippe å være hjemme tror jeg, 

sånn jeg har skjønt det i ettertid, da. Og det var stort sett jeg som lagde mat 

hver dag, og jeg som tente opp i peisen. Jeg gjorde på en måte alt, da, stort sett. 



Trygghet og sikkerhet

• Emosjonell utrygghet

• Trusler og aggresjon

• Materiell utrygghet



Fordi at det var på et punkt som mannen min ikke hadde det noe bra, som han 

sa at dere får det bedre uten meg. Og da tolka nok ikke de det dit hen at han 

skulle reise bort. Altså i levende forstand da. De tolka det dit hen at han pappa 

ikke ville mer.

Han var innimellom truende og sa at han ville kaste meg ut av huset hvis jeg 

ikke gjorde det sånn og sånn. Hvis jeg ikke ga  penger til han, skjedde det også 

at han veltet bord, kastet ting. Innimellom orket jeg ikke høre på noe krangling 

fra hans side, eller høre på truende ting, da ga jeg ham penger.



De har jo sett en veldig sint mamma da. Som har vært ekstremt sint 

veldig mange ganger. Og de har, altså jeg vil tro, andelen av kjeft på 

pappa, er kanskje litt høyere enn det veldig mange andre på deres alder 

har opplevd.

De vet ikke hva det er, men de vet at pappa kan en ikke alltid stole på med 

penger. For det har de jo opplevd selv, at penger, bursdagspenger og 

lommebøker har blitt borte.



Ressurser og rettigheter

• Mangel på økonomiske rettigheter

• Manglende beskyttelse mot spillreklame



Barn i dag må gjennom så lange studier, mange år på skolebenken, så studere, så få en 

jobb, kanskje en eller annen gang kjøpe et hus eller en leilighet, og i tillegg betale ned 

på gjeld til foreldre. Det er urettferdig. Og hvis Norge mener det at alle barn skal være 

mest mulig likestilt, så er det et sykt dårlig utgangspunkt, for de barna som har foreldre 

med mye gjeld.

Det er ikke bare det at reklamen trigger en person som er avhengig til å begynne å 

spille igjen, men det trigger kanskje fryktelig dårlige følelser for en som har opplevd å 

være pårørende til dette her. Så det er, så politisk sett så må, det må anerkjennes som 

alvorlig.



Økonomi

• Kort –og langtids økonomiske konsekvenser

• Usikker bosituasjon



Hvordan skal vi klare oss? Du vet at pengene kommer til å være borte. Det 

kvernet egentlig hele tiden, når jeg tenker tilbake. Det var det det dreide seg 

om, det var ikke noe annet.

Han har sluttet å spille, men det er vanskelig å akseptere at du skal leve 

resten av livet og betale gjeld. Han spiller ikke mer, men vi lever like dårlig … 

Økonomisk sett så blir det ikke bedre.



Jeg er en sånn mamma som gjerne vil hjelpe barna. Så det har vært tøft. Det 

har vært mye tårer.

Den største innvirkningen, det er jo det at vi måtte flytte. Fordi der jeg bodde 

før har jo jeg alltid bodd. Og det var et hus, vi bor nå i en leilighet. Og da ble 

det jo mye styr med at vi måtte kaste mye på grunn av - vi måtte flytte til et 

mindre sted. Pluss at jeg måtte jo flytte vekk fra vennene mine. 



Støtte og oppfølging

• Økt kompetanse om problemspilling

• Økonomisk, praktisk og relasjonell hjelp



Det der å snakke med noen som skjønner hva du sier. Altså, jeg 

har møtt folk som har nesten identiske historier som meg. Og da 

kan man jo dra litt erfaringer, med hva fungerte, hva fungerte ikke, 

også kan man le litt sammen av at en har opplevd ganske like ting 

som kan være på grensen til komisk. 



At det er nok kunnskap da, om avhengighet generelt, og at spillavhengighet er på lik 

linje med andre avhengigheter. At det bare kommer opp, at folk vet om det. De tror 

det heter spillegal. Og at de står i brune buler og trykker på maskiner, i grilldress og 

klogger. Men egentlig så rammer det hvem som helst.

Fått noen tips og råd på hvordan man skal bygge opp tillit ... Det er mange sånne 

ting som man bare må finne ut på egenhånd som det hadde vært greit om noen 

hadde fortalt meg den gangen.



Mestring

• Kontroll over økonomien

• Ansvar, lojalitet og samhold

• Styrke, sinne og protest



Jeg merker at jeg har tatt den sjefsrollen enda mer. Mannen min 

har ikke snøring på hvor mange regninger vi får i måneden, for 

eksempel. For jeg har hatt full kontroll på økonomien, hans lønn 

og kommer inn på min konto. Han får lommepenger



Hun er ikke storforlangende. Det er noen ganger hun bare har fått litt penger,  

vært med venninner til byen da. Så sier jeg, du får se om du finner noe som du 

ønsker deg eller et eller annet. Som regel så har hun bare kjøpt litt å spise eller 

drikke. Ikke kjøpt noe til seg selv. 

Det er en helt hvit konvolutt, ingenting utenpå, så åpner du, så er det bilde av 

Carew. Også står det: å hei, hvor har du vært, nå har vi satt inn 5000 på 

spillekontoen din. Og jeg kjenner jeg blir jo så utrolig rasende, også ringte jeg til 

dem og skjelte de ut, men jeg vet jo at det ikke hjelper selvfølgelig.



Implikasjoner for praksis

• Familiene ønsker å bli involvert – både i 
behandling av spilleren og få støtte og 
veiledning som familie

• Hjelpen som tilbys i dag er i hovedsak 
individorientert

• Hjelpen bør ha en bredere tilnærming 
og rettes mot fire hovedområder:



Behov for hjelp og støtte

• Økt kunnskap om spilleproblemer/ avhengighet i tjenestene og i
samfunnet ellers

• Praktiske og økonomiske vanskeligheter

• Behandling og oppfølging av den som har spilleproblemet

• Familie, relasjoner og samfunnsdeltakelse



Tiltak 2.3.c: 

Det bør forskes på 
pårørendeerfaringer med bakgrunn i 
funn i studien «Det går på en måte 
aldri over – En kvalitativ undersøkelse 
av hverdagserfaringer og levekår i 
familier med spilleproblemer».

Det er fortsatt behov for mer 
kunnskap og forskning om pårørende 
til personer med spilleproblemer. 
Barn i familier, familieinvolvering og 
økonomi er temaer som bør 
prioriteres.
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