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Sammanfattning 

Denna studies syfte är att belysa hur professionella som i sitt yrke möter hjälpsökande 

spelberoende individer uppfattar och reflekterar kring möjligheten att arbeta med hjälp och 

behandling av spelberoende utifrån sin organisations förutsättningar och ansvar. Studien har 

genomförts genom djupintervjuer med professionella inom kommun, landsting, en privat ägd 

behandlingsorganisation och en nationell organisation inriktade mot spelberoende i syfte att 

erhålla en så bred bild av spektrumet som möjligt. Resultatet från datainsamlingen har 

analyserats med hjälp av det organisationsteorietiska perspektivet konsekvenslogik och 

Meeuwisse och Swärds modell (2002) om vad som är ett socialt problem och hur det skall 

hanteras. I studien framkom att det idag finns omfattande nationella problem vad gäller 

ansvarsfördelningen av behandling för spelberoende vilket resulterar i att behandling av 

spelberoende inte utförs eller utförs med vissa restriktioner. En förklaring till dessa problem 

upplevs vara avsaknaden av en allmän och erkänd definition av spelberoende som inkluderar 

huruvida det ska behandlas som en psykiatrisk diagnos eller som ett beroende likt alkohol- och 

narkotikaberoende.  

   

 

Nyckelord: Spelberoende, spelproblem, ansvar, behandling, offentlig sektor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The purpose of this study is to provide information on the way professionals in Sweden 

encounter individuals with a gambling addiction, to show how they perceive and reflect on their 

ability to help and treat these individuals whilst fulfilling their responsibilities to their 

organization and their client. The study is based on interviews with local authorities, health care 

representatives, private treatment organizations and a national help organization, all of which 

specialize on gambling addiction. This is in order to show the full spectrum of gambling 

problems.  The results of the empirical data have been analyzed using two methods. The first 

of which is a model developed by Meeuwisse and Swärd (2002), which explains the definition 

and handling of a social problem. The second method utilizes the “consequences of logic” 

perspective within the organizational theory. The results indicate that the issue involving 

gambling addiction is problematic on a national level, in regard to the distribution of 

responsibilities. This has shown that treatment of gambling addictions is either not performed, 

or performed under certain restrictions. These problems can be attributed to the lack of a widely 

used and acknowledged definition of the term gambling addiction. This makes it difficult to 

judge whether the condition should be treated as a psychiatric disorder, or as an addiction not 

dissimilar to alcohol or narcotic addictions.  

 

 

Keywords: Gambling addiction, gambling problems, responsibility, treatment, public health 

care.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Förord 

Först och främst vill vi tacka alla som har medverkat och bidragit med sina resonemang till 

denna studie. Genomförandet hade inte varit möjligt utan er. Vi vill även tacka vår handledare 

Lars-Gunnar Engström för din vägledning, rådgivning och kritik. 

   

Vi har författat denna uppsats med gemensamma medel och kommer därför att ta gemensamt 

ansvar för alla delar av uppsatsen.  

 

 

 

 

Henrik Yngström och Helena Ekeroth 

Karlstads universitet 
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1. Inledning 

1.1 Spel i Sverige 

Spelandet har historiskt sett intresserat människor genom flera århundraden, samtidigt som den 

har fördömts av många och rent utav förbjudits i många länder. I Sverige tog spelandet ett stort 

kliv år 1897 då det första penninglotteriet introducerades. År 1938 introducerades ytterligare 

lotterier och samtidigt bildades Svenska Penninglotteriet AB, vad som kan ses som dåtidens 

motsvarighet till dagens statliga företag Svenska spel. Under denna tid tilläts även spel på hästar 

och stryktipset fick se sin födelse (Gustavsson & Svanell 2012). Under 1980-talet har 

spelmarknaden i Sverige förändrats, från att gå ifrån någonting som endast mött efterfrågan 

utan mål att öka spelandet, till att kommersialiseras och marknadsföras för vinstsyfte (De Geer 

2011). 

  

Sverige ligger idag i toppen internationellt vad gäller tillgång till spel. I stort sett alla spelformer 

som erbjuds finns antingen tillgängliga genom svenska spelbolag eller bolag som är 

utlandsbaserade (De Geer 2011). Nationella studier visar att cirka 70 procent av den svenska 

befolkningen spelar, omfattningen av spelandet och storleken skiljer sig dock mellan olika 

individer (FHI 2012b). Enligt en årsredovisning framtagen av Lotteriinspektionen (2012), 

framkommer att spelare på den svenska spelmarknaden totalt spenderat cirka 49,6 miljarder på 

spelande under året 2012, vilket motsvarar en insats på 5209 kronor per invånare totalt 

(Lotteriinspektionen 2012). Cirka 10 procent av de som spelar står för hälften av det som 

spenderas årligen på spel, många av dessa har ett spelproblem (FHI 2010a). 

 

1.2 Spelberoende 

Idag beräknas cirka två procent av Sveriges befolkning ha ett spelproblem, där pengar är 

involverade i form av en insats. Cirka en procent beräknas ha ett spelberoende och cirka fem 

procent beräknas befinna sig på gränsen till att utveckla ett spelproblem (Binde 2014; FHI 

2010a). Så långt som historien kan härledas finns bevisligen indikationer på att ett problem med 

spelande kan leda till problem för individen, dess signifikanta andra och samhället. Historiskt 

sett har åsikter gällande spelproblem skiftat, men har av många professionella ansetts vara ett 

maniskt beteende och/eller en psykisk sjukdom (Binde 2014). I dagsläget är många forskare av 

åsikten att det finns biologiska orsaker till att ett spelproblem utvecklas då man ser tydliga 

likheter mellan spelproblem och kemiska missbruk, då nämnda missbruk påverkar hjärnans 

belöningssystem på liknande sätt (Brené 2007).  

 

Spelproblem är ett fenomen som är förknippat med flera sociala konsekvenser som psykisk 

ohälsa, alkoholkonsumtion och ekonomiska problem (FHI 2010a; FHI 2012a; Rogers 2013). 

Fenomenet spelproblem uppkommer i flera olika offentliga verksamheter. Inom socialtjänsten 

möter professionella socialarbetare individer med ett spelproblem inom arbetsmarknads- och 

socialförvaltningens vuxenavdelning och inom den kommunala öppenvården för 

beroendeproblematik. Inom landstinget återkommer individer med ett spelproblem inom den 

psykiatriska öppenvården dit dessa individer hänvisas (Vårdguiden 2013). Utöver de offentligt 

styrda organisationerna så finns det organisationer inom det civila samhället som erbjuder hjälp- 

och behandling för individer med spelproblem och deras anhöriga. 
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1.3 Hjälp och behandling av spelberoende 

I socialtjänstlagens 5 kap 9§ står skrivet att socialnämnden aktivt ska sörja för att den enskilde 

missbrukaren ska få den hjälp och det stöd han eller hon behöver för att ta sig ur sitt missbruk 

(SFS 2013:303). Fortsättningsvis i nästa paragraf 5 kap 9a§ så definieras vilka typer av 

missbruk som socialnämnden faktiskt ansvarar för.   

 

Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer 

som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller 

dopningsmedel. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras 

närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen (SFS 2013:303). 

 

Med denna paragraf i åtanke innebär detta att individer med ett spelproblem inte har möjlighet 

att söka hjälp och behandling inom kommunens verksamhetsområden, utan hänvisas till andra 

verksamheter. Riksdagens utredningstjänst, RUT (2009), skriver i en rapport att landstinget är 

ansvariga för behandling av spelberoende med hänvisning till hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) där det handlar om en diagnostiserad sjukdom som därmed ska behandlas inom 

ramarna för landstingets psykiatriska vård. Kommunens ansvarsområde gällande individer med 

spelproblem utgår ifrån rätten till bistånd enligt socialtjänstlagens 4 kap 1§, som syftar till att 

tillgodose behov som den enskilde inte kan tillgodose på annat sätt, för att tillförsäkra en skälig 

levnadsnivå (SFS 2001:453). Denna rätt till bistånd gäller samtliga svenska medborgare och 

syftar till att enskilda alltid skall ha rätt att få ett behov av bistånd prövat av socialtjänsten. Vad 

gäller en individ med ett spelproblem kan detta innebära rätt att ansöka om behandling eller 

finansiering av behandling för spelberoende om gällande socialtjänst bedömer detta enligt 

socialtjänstlagens biståndsparagraf. Högsta förvaltningsdomstolen fastslog i en dom från 2005 

(RÅ 2005 Ref. 51) att de missbruk som socialtjänsten är skyldiga att tillhandahålla behandling 

för är alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel (RÅ 2005:51). Vidare fastslås 

i domen att socialnämnden därför inte har någon skyldighet att förebygga eller tillhandahålla 

behandling för spelmissbruk, utan att detta är landstingets ansvar. De missbruk som kan ge 

upphov till psykisk ohälsa och ge upphov till missbruk och beroende som inte avser alkohol, 

narkotika eller andra beroendeframkallande medel faller därmed under landstingets 

ansvarsområde (ibid.) 

 

1.4 Problemformulering 

Spelproblem är ett fenomen som på senare tid fått allt mer utrymme i media där olika alternativ 

för hjälp, behandling och rådgivning ofta presenteras, både för individen som har ett 

spelproblem och personer i deras omgivning. Inte sällan går dessa hänvisningar gällande 

behandling och rådgivning till organisationer inom det civila samhället. Som tidigare nämnt (se 

1.1) omsätter den svenska befolkningen miljardbelopp på spelande varje år. Av den totala 

omsättningen så går cirka 43 procent av intäkterna till det statligt styrda aktiebolaget Svenska 

Spel (Lotteriinspektionen 2012). Trots att spelproblem ofta omnämns som ett nytt 

folkhälsoproblem som drabbar en stor mängd individer, både direkt och indirekt, så utelämnar 

nuvarande lagstiftning en tydlig ansvarsbild för att möta behovet av hjälp och behandling. Trots 

statens involvering i spelandet lämnas frågetecken gällande det offentliga ansvaret för den hjälp 



3 
 

och behandling som kan erbjudas. I SOU (2011:35) framkommer att en tydlig, lagstadgad 

ansvarsbild är av stor betydelse för att den svenska missbruks- och beroendevården ska fungera 

och för att någon offentlig aktör ska ta sig an uppdraget. Tydlighet i var offentlig 

beroendebehandling erbjuds är även detta av stor betydelse för att individer med spelberoende 

ska söka hjälp (Nilsson 2002; FHI 2010b).  

  

För att synliggöra eventuella brister och förbättringsområden, i förhållande till hjälp och 

behandling av spelproblem, är det av vikt att undersöka hur de yrkesverksamma som möter 

individer med spelproblem upplever nuvarande ansvarsbild och deras organisations möjlighet 

att erbjuda hjälp och behandling. Detta synliggörande har som mål att främja befolkningens 

välbefinnande och skapa förutsättningar för att förhindra att behandlande insatser för 

spelproblem åsidosätts och genom detta även förebygga annan problematik relaterat till 

spelproblem.    

  

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ intervjustudie, undersöka hur professionella 

som möter spelberoende i sitt yrke reflekterar kring möjligheten att arbeta med hjälp och 

behandling av spelberoende, utifrån sin organisations förutsättningar och ansvar.  

  

Hur upplever professionella möjligheten för arbete med hjälp och behandling av spelberoende, 

utifrån sin organisations förutsättningar, riktlinjer och ansvar? 

  

Hur resonerar professionella om eventuella brister- och förbättringsområden i arbetet med hjälp 

och behandling av spelberoende? 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 

Här presenteras de begrepp som uppsatsen utgår ifrån, varför vi valt att ansluta oss till just 

dessa och hur vi valt att definiera dem. 

  

1.6.1 Spel 

Spel är benämningen på ett tidsfördriv som vanligtvis utförs i tävlingsform utifrån regler som 

varit bestämda och kända från början (Nationalencyklopedin 2015). Gemensamt för spel är att 

det alltid förekommer en lockelse till att vinna. Spel är ett mångfacetterat begrepp som kan vara 

svårt att definiera ur en vetenskaplig vinkel. Gemensamt för alla spel är att de ofta kan 

appliceras på skalan slump-skicklighet där schack är ytterligheten av skicklighetsspel och 

roulette är ytterligheten av slumpspel (FHI 2000).  

  

1.6.2 Penningspel 

Begreppet penningspel inkluderar alla typer av spel som innehåller en penninginsats, en så 

kallad satsning som innebär att man kan vinna pengar. Inom ramen för denna typ av spel finner 

man en rad olika spelformer, där insatsen från individen styr intresset att delta. Inom dessa 

ramar finner man spelformer som trav, bingolotto, kasinospel, spelautomater, lotto, 

vadslagning, stryktips och bingo i bingohallar. Dessa är bara ett par exempel de olika spelformer 

som erbjuds med penninginsatser (Nilsson 2002). Denna studie kommer att avgränsas till 
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penningspel då vi vill studera individer med ett spelproblem som är knutet till användande av 

en penninginsats. 

  

1.6.3 Spelproblem, spelmissbruk och problemspelare 

Spelproblem definieras som ett tillstånd då en individs spelande leder till uppenbara negativa 

konsekvenser, såsom sociala, hälsomässiga och ekonomiska (FHI 2010a). Det finns ingen 

allmänt accepterad definition av termen “spelproblem” men den som presenteras ovan är den 

som internationellt används i likvärdiga former. Konsekvenserna som spelandet leder till ska 

vara återkommande och inte ske under enstaka perioder eller episoder (Binde 2013). En term 

som ofta används synonymt med spelproblem och saknar en allmänt använd definition är 

termen spelmissbruk. Termen innefattar begreppet missbruk, ett begrepp som förknippas med 

alkohol- och drogmissbruk och tolkas som något som används på ett skadligt sätt och leder till 

negativa konsekvenser för individen. När termen används förknippat med spel kan man dra 

slutsatsen att spelandet alltså är av skadlig karaktär och utförs i en så stor omfattning att den 

skadar individen (ibid.). Termen problemspelare är en term som ofta förekommer i studerad 

forskning och syftar till en person som har ett spelproblem (Binde 2013). Vid sammanställning 

av denna forskning kommer termen problemspelare därför att återanvändas. Binde (2013) 

menar dock att termen problemspelare är aningen kufisk i sin karaktär och jämförs med termer 

som problembarn eller problemhund. Vi kommer därför i denna uppsats att benämna dessa 

personer som personer med spelberoende eller spelproblem.  

 

 

1.6.4 Spelberoende 

Binde (2013) använder sig av termen spelberoende för att beskriva den mest allvarliga formen 

av en spelproblematik. Spelandet har tagit över individens liv och denna har inte längre kontroll 

över sitt spelande. Individen drabbas av stora ekonomiska förluster, kan inte sköta ett eventuellt 

arbete eller studier och drabbas ofta av en stor psykisk stress. Likt alkoholberoende så är 

spelberoende en psykiatrisk diagnos som fastställs genom en utarbetad diagnostieringsmanual 

som kallas DSM (Diagnostic and statistical manual of mental disorders). DSM är en 

diagnostiseringsmanual som beskriver olika kännetecken hos psykiatriska diagnoser, där bland 

annat spelberoende är inkluderat (Binde 2013). Manualen är ett hjälpinstrument för att kunna 

fastställa en diagnos för spelberoende, där fyra av totalt nio kriterier ska uppfyllas: 

1. Når endast en känsla av spänning när spelandet involverar höga summor pengar. 

2. Blir lätt irriterad eller rastlös vid försök att minska eller helt sluta med spelandet. 

3. Har vid flertalet tillfällen försökt att minska eller sluta med spelandet, utan framgång. 

4. Tänker ständigt på spel. Reflekterar över tidigare spelsituationer, planerar nästa 

spelsituation och försöker hitta vägar att få in pengar med mål att spela ytterligare. 

5. Använder spelandet som en utväg när individen upplever negativa känslor, såsom 

ångest, depression, skuld och hjälplöshet. 

6. Vid spelförluster återkommer ofta individen dagen efter i ett försök att vinna tillbaka 

sina förluster. 

7. Ljuger om spelandets omfattning och förnekar att den har ett problem. 

8. Har äventyrat eller förlorat relationer, arbete eller studier med karriärmöjligheter på 

grund av spelandet. 



5 
 

9. Är beroende av andra för att klara sin egen krismässiga finansiella situation, som 

orsakats av spelandet (APA 2012 - egen översättning). 

 

Bedömaren av dessa kriterier har psykiatrisk eller annan för bedömningen lämplig utbildning. 

För att individen ska tillskrivas en diagnos i form av spelberoende så ska kriterierna ha uppfyllts 

under en sammanhängande period av tolv månader (APA 2012). 

 

Vi har valt att fokusera på dessa termer då de ofta är förknippade med spelandet och dess 

problematik. Dessa termer täcker de områden vi har för avsikt att studera och har varit 

återkommande i den forskning vi har studerat. Vi kommer att skilja på olika typer av 

problematik kring spelande utifrån de definitioner som presenterats ovan. Denna uppsats 

kommer att utgå ifrån begreppen spelberoende och spelproblem då de beskriver ett tillstånd där 

personen ofta är i behov av hjälp för att ta sig ifrån sitt problem.  

 

1.6.5 Professionella 

I denna uppsats syftar begreppet professionella till de yrkesverksamma som i sitt arbete direkt 

eller indirekt möter hjälpsökande spelberoende individer. Dessa återfinns inom både privat 

och offentlig regi.  
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2. Tidigare forskning  

I denna del presenteras tidigare forskning med relevans till valt uppsatsämne. Valda 

forskningsartiklar, avhandlingar och rapporter presenteras med mål att beskriva spelandets 

omfattning, spelandets innebörd för problemspelaren och dess signifikanta andra. 

Forskningsartiklar har även valts där man studerat olika aktörers ansvar, evidens kring ett 

tidigt ingripande och vilka svårigheter som framkommer vid att söka hjälp.  

 

2.1 Vem utvecklar spelproblem och spelberoende 

I Sverige idag beräknas omkring 0,8 procent, ca 80 000 personer, av befolkningen ha ett 

spelberoende, två procent, ca 200 000 personer, av befolkningen ha ett spelproblem och 

omkring fem procent, ca 500 000 personer, av befolkningen befinner sig i en situation med 

risk för att utveckla ett spelproblem (FHI 2010a; Binde 2014). Statens folkhälsoinstitut 

(2010a) fann i en befolkningsstudie från 2008 att antalet problemspelare låg på en konstant 

nivå. Samtidigt som 100 000 nya individer utvecklade ett problemspelande så lyckades 100 

000 individer att ta sig ur sitt problem med spelande. Forskningen visar att den kategori 

människor där spelproblem och spelberoende förekommer mest frekvent är hos: unga, etniska 

minoritetsgrupper, grupper med låga inkomster och låg socioekonomisk status, grupper som 

konsumerar en högre mängd alkohol och droger och individer som har eller har haft en 

förälder med spelproblem (Rogers 2013; FHI 2010a). Denna fördelning av personer med 

spelproblem kan även ses i internationell forskning, vilket kan antyda en global omfattning av 

problemet (Delfabbro & King 2012).  

Svensson (2005), som skrivit en avhandling om ungdomars spelande, menar att spelproblem 

sällan framträder på egen hand utan oftast utvecklas tillsammans med föräldrar eller vänner i 

samband med den ungas vuxenblivande. I avhandlingen framkommer det även att många 

ungdomar som utvecklat ett spelproblem, på egen hand tagit sig ur detta efter två år, utan några 

hjälpinsatser från samhället. Detta till trots så uppger 12 procent att de någon gång försökt att 

sluta med sitt spelande utan att lyckas (Svensson 2005). Enligt en utvärdering av ett projekt 

gjort av Folkhälsoinstitutet (2010b) så upplevde många personer med spelberoende att det var 

ett stort steg att söka hjälp och att en väntan på behandling därför var frustrerande. Däremot 

visade det sig att behandling, med hjälp av metoderna KBT och MI, var effektiv och att graden 

av nedstämdhet minskade efter behandlingen. Av de som sökte hjälp i studien så fick 

majoriteten information om var man kan vända sig för att få hjälp och behandling genom 

socialtjänsten, följt av sjukvården, anhöriga, internet och Stödlinjen. Stödlinjen är en nationell 

rådgivningsorganisation som arbetar på uppdrag av Folkhälsomyndigheten med råd och stöd 

mot spelberoende individer, deras anhöriga och andra organisationer som möter spelberoende i 

sin profession. Då resultatet om hur kontakten med öppenvården initierades såg olika ut i 

Stockholm, Göteborg och Malmö drogs slutsatsen att det fanns olika kunskap om öppenvården 

i de olika kommunerna. Faktorer som i internationella studier visat sig innebära att man inte 

söker hjälp är rädsla för stigmatisering, känslor av skam och skuld samt negativa attityder till 

hjälpinsatsen (Cooper 2004). 

 

 

 



7 
 

2.2 Konsekvenser av ett spelberoende  

I både internationella och svenska studier framkommer det tydliga samband mellan ett 

spelproblem och psykisk ohälsa i form av depressioner, ångest och självmordstankar. Individer 

med ett spelproblem är i större utsträckning drabbade av dessa åkommor än befolkningen i 

allmänhet (FHI 2010a; FHI 2012a; Rogers 2013). Statens folkhälsoinstitut (2010a) fann genom 

en befolkningsstudie att det är sex gånger vanligare med psykisk ohälsa hos individer med ett 

spelproblem, jämfört med personer som inte spelar och personer som spelar i mindre mängder. 

Dessa resultat är även applicerbara på internationella studier (FHI 2010a). 

 

Det finns även samband mellan spelproblem och en hög konsumtion av alkohol (FHI 2012a). I 

en litteraturöversikt gjord av Sveriges folkhälsoinstitut, där ett stort antal internationella och 

nationella studier har jämförts, har forskare funnit tydliga indikationer på att individer med ett 

spelproblem i större mån konsumerar alkohol, narkotika och tobak än individer utan ett 

spelproblem. I studien presenteras även en omvänd koppling, där man ser att en risk att utveckla 

spelproblem föreligger hos individer som konsumerar stora mängder alkohol, narkotika och 

droger (FHI 2012a). I dagsläget är många forskare av åsikten att det finns biologiska orsaker 

till att ett spelproblem utvecklas då man ser tydliga likheter mellan spelproblem och kemiska 

missbruk, då nämnda missbruk påverkar hjärnans belöningssystem på liknande sätt (Brené 

2007). 

  

Forskning från Statens folkhälsoinstitut (2010a) påvisar även att människor i omgivningen till 

en individ med spelproblem påverkas i en hög grad. Mellan fem och sju personer i omgivningen 

uppges påverkas negativt av en individs spelproblematik. I dag uppges cirka 260 000 personer 

leva tillsammans med en individ med ett spelproblem, varav 76 500 beräknas vara barn (FHI 

2010a). Rogers (2013) presenterade i sin studie ett samband mellan ett barns risk att utveckla 

en anpassningsproblematik och en förälder som har ett spelproblem. Samma studie påvisar även 

ett samband mellan barn som växer upp med föräldrar som har ett spelproblem och kontakten 

med sociala myndigheter varpå Rogers (2013) hävdar att spelproblem med stor sannolikhet 

kommer att bli mer aktuellt inom arenan för barns hälsa och skydd (Rogers 2013). Barn som 

växer upp med föräldrar som har ett spelproblem visar även ökade tendenser till att själva 

utveckla spelproblem (Delfabbro & King 2012). 

 

2.3 Organisationers förutsättningar och förbättringsområden 

Det finns forskning som visar att ett tidigt ingripande med behandling och stöttning kan vara 

mycket effektivt för att motverka att ett beroende uppstår. Indikationer visar att omkring 60 

procent av de som har ett beroende idag, hade kunnat få hjälp att förhindra att hamna i denna 

situation, om de fått hjälp i ett tidigare skede (Rogers 2013). Trots denna faktiska evidens så är 

det få som idag söker hjälp för sitt beroende (ibid.). Nilsson (2002) redogör i sin bok ”Jakten 

på jackpot” några av de anledningar som han ser till varför så få individer väljer att söka hjälp 

för sitt spelberoende, utifrån sin egen erfarenhet inom socialtjänsten, kriminalvården och 

behandlingshem. Ett övergripande samband var att de som sökte hjälp gjorde det först när deras 

situation blivit ohållbar och de sociala konsekvenserna hade eskalerat till en nivå de inte längre 

kunde hantera (Nilsson 2002). Att dessa individer väntade så länge med att söka hjälp kan även 

ha sin grund i att de trodde att de var ensamma om att ha ett spelproblem, att personen inte 
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betraktar spelandet som ett problem utan att det är de negativa konsekvenserna av spelandet 

som är problemet eller att man så många gånger försökt sluta på egen hand utan resultat att man 

inte längre tror att det är möjligt (ibid.).  

  

Nilsson (2002) menar att det även finns andra omfattande organisatoriska hinder till att söka 

hjälp för sin problematik, som i sin tur försvårar för individer med ett spelproblem att vilja söka 

hjälp. Några av dessa organisatoriska hinder kan kopplas till att inte veta var man kan söka 

hjälp, inom vilken organisation som ansvaret ligger och att hjälpen som går att söka inte kan 

tillgodose de grundläggande behov som de har som individer med ett beroende (Nilsson 2002). 

Mycket har hänt sedan Nilsson (2002) skrev sin bok men det finns ingenting som visar på att 

dessa organisatoriska hinder inte längre skulle vara aktuella.  

 

I statens utredning (SOU 2011:35) framkommer det ett flertal olika områden som är i behov av 

förbättring inom den svenska missbruks- och beroendevården. En punkt som tas upp i 

utredningen är behovet av en tydligare ansvarsfördelning mellan kommun och landsting, för att 

på så vis effektivisera missbruks- och beroendevården (SOU 2011:35). I utredningen fastslås 

att det mest logiska vore att lägga allt ansvar för missbruks- och beroendevård hos en och 

samma aktör, men att man ändå ser vissa fördelar med nuvarande upplägg i form av ett delat 

ansvar, då verksamheterna har olika kunskapsområden. Ansvaret behöver dock tydliggöras i 

lagstiftningen och samverkan mellan offentliga organisationer måste utvecklas åtskilligt (ibid.). 

Konsekvenser av en oklar ansvarsfördelning mellan kommun och landsting, där man inte når 

en överenskommelse om vem som äger ansvaret för en viss behandling, kan innebära att en 

individ med ett behandlingsbehov helt uteblir från den offentliga sektorn, trots att behovet kan 

vara oerhört omfattande (ibid.). Likt de organisatoriska hinder för att söka hjälp som 

presenterats tidigare utifrån Nilsson (2002), kan denna otydliga ansvarsfördelning innebära 

konsekvenser för individen då den enskilde inte vet hur och var man kan söka hjälp, då man 

riskerar att hänvisas mellan olika verksamheter (SOU 2011:35). 

 

Nilsson (2002) nämner att det är vanligt förekommande att individer som berättar om sina 

svårigheter med spelande fått höra fraser i form av ”Sluta spela då!”, inte bara från anhöriga 

utan även från professionella, i form av socialsekreterare och terapeuter. Rogers (2013) hävdar 

att det finns ett uppenbart behov av ökad kunskap och medvetenhet kring spelproblem hos de 

professionella som möter dessa individer. Denna kunskap skulle förbättra igenkännandet av ett 

spelberoende och underlätta för professionella att ställa ”rätt” frågor till dessa individer för att 

i sin tur öka förutsättningarna till att lättare kunna remittera dessa individer vidare, till de delar 

av vårt samhälle där hjälp finns att få (Rogers 2013). 

 

“Men om spelandet inte vore problematiskt, varför skulle vi då behandla det som ett problem?” 

(Ihrfors 2007, s 160). Ihrfors (2007) menar att vi måste erkänna spelaren som problematisk för 

att kunna bli medvetna om problemspelarens relation till samhällets individer och som ett 

samhällsproblem.  

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att spelproblem och spelberoende är ett återkommande 

problem i vårt samhälle, både för individen och dennes omgivning. Spelberoende kan kopplas 



9 
 

till både psykisk ohälsa och hög konsumtions av alkohol och narkotika. Många individer med 

spelberoende och spelproblem tar sig själva ur sitt problem men forskning visar även att många 

är i behov av hjälp och behandling för att lyckas. Mycket tyder på att ett tidigt ingripande och 

behandling är av positiv betydelse för att ta sig ur ett spelberoende och behandlingsmetoder 

som KBT och MI har visat sig effektiva vid behandling av spelberoende. Många spelberoende 

individer väljer dock att inte söka professionell hjälp av olika anledningar kopplat till samhällets 

syn på spelberoende och organisatoriska hinder.  
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3. Teoretisk referensram 

Här redovisas de teorier som har använts vid analysen och förståelsen av insamlad empiri. 

Meeuwisse och Swärds modell av vad som är ett socialt problem har använts för att få en 

djupare förståelse för hur sociala problem definieras och hanteras. Organisationsteori och det 

instrumentella perspektivet konsekvenslogik har använts för att förstå vilka organisatoriska 

synsätt och direktiv som kan ligga bakom organisationernas hantering av ett spelberoende. 

 

3.1 Vad är ett socialt problem? 

En modell som kan hjälpa till att analysera det resultat som framkommit i denna studie är en 

modell framtagen av Meeuwisse och Swärd (2002). Modellen syftar till att analysera faktorer 

som kan ha en avgörande roll i hur ett socialt problem definieras och hanteras.  

 

Modellen grundar sig i att det finns fyra olika faktorer som påverkar huruvida ett problem 

definieras som ett socialt problem eller inte. Dessa faktorer är traditioner och politik, 

institutionella strukturer, perspektiv och fenomenets uttrycksformer. Enligt modellens 

illustration så anses de olika faktorerna påverka varandra och fenomenet ömsesidigt 

(Meeuwisse & Swärd 2002). 

 

 
(Källa: Meeuwisse & Swärd 2002 s. 46 – egen illustration) 

 

 

Fenomenets uttrycksformer innefattar hur vi kommer i kontakt med ett fenomen. Ett exempel 

som tas upp är hur vi möter hemlösa i form av utslagna människor på gator och torg, vilket 

därmed påverkar vår definition av fenomenet. Om ett problem inte syns, till skillnad från 

tidigare exempel, så kan det också, utifrån teorin om fenomenets uttrycksformer, innebära att 

det inte finns, varvid det heller inte behandlas. Ett exempel på detta kan vara hur individer med 

spelberoende inte uttrycker sig på samma sätt som till exempel individer med alkohol- eller 

narkotikaberoende utan förekommer mer dolt i vårt samhälle. Problemet blir då inte lika 

påtagligt och tydligt existerande varför det riskerar att inte definieras och hanteras som ett 



11 
 

socialt problem. Även vilka framtida konsekvenser ett fenomen riskerar att utveckla och 

fenomenets skilda uttryck i samhället påverkar hur problemet definieras och framförallt 

hanteras (Meeuwisse & Swärd 2002) 

 

Traditioner och politik innebär att historiska, kulturella och politiska förhållanden har betydelse 

för hur vi ser på problem i samhället och hur de ska hanteras. Historiska idéer om definition, 

hantering och ansvarsbild går igen i dagens syn på problematiken. Detta hänger ofta ihop med 

de välfärdsmodeller som återfinns i samhället som, i mångt och mycket, fastställer hur långt 

statens ansvar sträcker sig i välfärdsarbetet (Meeuwisse & Swärd 2002). 

 

Institutionella strukturer innebär i detta fall regler, rutiner och normer som påverkar 

definitionen, hanteringen och ansvaret för olika problem. Med detta innefattas organisationer 

med mer eller mindre resurser och inflytande att påverka problemdefinitioner och åtgärdsbeslut. 

Några av de organisationer som nämns som exempel är massmedia, rättsväsendet och 

kommunerna, som påverkar genom debatter, lagstiftning och åtgärder (Meeuwisse & Swärd 

2002).  Enligt Meeuwisse och Swärd (2002) är det omöjligt att diskutera hur sociala problem 

definieras och hanteras utan att ta hänsyn till kommunerna, då hanteringen av problem ofta 

anpassas till de åtgärder som finns.  

 

Perspektiv syftar till att synen på omvärlden alltid är perspektivbunden och att vi alla har olika 

utgångspunkter för hur vi betraktar vårt samhälle. Utgångspunkterna kan vara mer eller mindre 

medvetet formulerade och kan handla om klass- eller könsperspektiv, teorin om den strukturella 

betydelsen för individens beteende eller i vilken utsträckning individen kan påverka sitt eget liv 

(Meeuwisse & Swärd 2002). Meeuwisse och Swärd (2002) menar även att våra politiska eller 

ideologiska perspektiv, hur vi ser på ett problem ur individens, skattebetalarnas eller 

myndigheternas perspektiv, utifrån våra egna erfarenheter, påverkar vår uppfattning av sociala 

problem och hur de ska hanteras.  

 

Meeuwisse och Swärds (2002) modell om vad som är ett socialt problem kommer i denna 

uppsats att användas för att försöka få djupare förståelse i hur spelberoende, utifrån ett urval 

respondenters resonemang, hanteras av offentliga organisationer och vad som skulle kunna 

tolkas som bakomliggande orsaker till det.  

 

3.2 Organisationsteori - konsekvenslogik 

För att få djupare förståelse för varför organisationers riktlinjer ser ut som de gör kan man se 

till det organisationsteoretiska instrumentella perspektivet konsekvenslogik. Detta perspektiv 

innebär att en organisation ses som ett instrument eller redskap formad för att nå vissa mål som 

anses vara viktiga i samhället (Christiansen et al 2005). Inom det konsekvenslogiska 

perspektivet återfinns begreppet målrationella handlingar, som kan användas i analysen. 

Målrationella handlingar handlar på ett grundläggande plan om organisationens mål och medel 

i förhållande till organisatoriska problem. Ett organisatoriskt problem definieras utifrån 

avståndet mellan nuläget och det önskade läget och lösningen av detta problem innebär att 

minimera, eller helt utplåna, detta avstånd. Genomförande av sådana målrationella handlingar 

sammanfattas i fyra element: 
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Mål eller problem: Vad önskas uppnå och vad är avståndet till målet i förhållande till det man 

har nu? 

Alternativ: Vilka handlingar är möjliga?  

Förväntningar om konsekvenser: Vilka kommande konsekvenser, i förhållande till målen, kan 

uppkomma av varje alternativ, och hur sannolika är dessa konsekvenser, beroende av val av 

alternativ? 

Beslutsregler: Hur ska valet mellan alternativen genomföras?  (Christiansen et al 2005). 

 

Dessa fyra element kan sammanfattas med att man för att lösa ett problem värderar olika 

möjliga alternativ, utifrån vilka konsekvenser de har och gör ett val utifrån dessa konsekvenser. 

Detta kan kopplas till två andra begrepp inom konsekvenslogiken; fullständig målrationalitet 

och begränsad målrationalitet. Fullständig målrationalitet innebär att organisationen har tydliga 

och konsekventa mål, full insikt och översikt över alla möjliga alternativ och full insikt i 

rådande konsekvenser av respektive alternativ i förhållande till målsättningen. Vid fullständig 

målrationalitet så tas beslut för att uppnå maximal måluppfyllelse.  Många empiriska studier 

visar att detta inte stämmer överens med hur verkligheten ser ut och att de flesta organisationer 

har en begränsad målrationalitet. Detta innebär att de har mål som är otydliga, inkonsekventa 

och instabila tillsammans med komplexa problem och ofullständig information om alternativ 

och konsekvenser. Vid begränsad målrationalitet så tas beslut för att uppnå satisfiering istället 

för maximering. Detta innebär att organisationen, av olika anledningar, inte undersöker alla 

möjliga lösningar för att komma fram till det ultimata och bästa alternativet utan slutar 

konsekvensanalysen när ett godtagbart alternativ presenterats (Christiansen et al 2005). 

 

Detta organisationsteoretiska perspektiv kommer i denna uppsats att användas för att försöka 

få en djupare förståelse i varför olika organisationer som kommer i kontakt med hjälpsökande 

spelberoende individer hanterar problemet på presenterat sätt. Teorin konsekvenslogik inom 

det organisationsteoretiska perspektivet kommer att appliceras i relation till de beslut som de 

offentliga organisationerna implementerar, utifrån riktlinjer och arbetssätt gällande behandling 

av spelberoende.  
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4. Metod 

Här redovisas den metod som vi har att använt oss av för att uppfylla studiens syfte och därmed 

besvara studiens frågeställningar. En redogörelse presenteras om varför en kvalitativ metod har 

valts samt vilket urval som har genomförts. I kapitlet följer en kort redogörelse av de etiska 

överväganden som studien har ställts inför. I metodavsnittet introduceras även vald 

vetenskapsteoretisk tradition, hermeneutik, som således är utgångspunkten för studien. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

Denna studie har genomförts utifrån en kvalitativ ansats med syfte att förstå de resonemang 

som förekommer på den professionella arenan, hos de professioner, som på ett eller annat sätt 

kan möta problematiken kring spelproblem och spelberoende. När syftet med en studie är att 

förstå ett resonemang så menar Trost (2005) att en kvalitativ metod är en rimlig 

vetenskapsmetodologisk ansats. Studiens genomförande har som mål att undersöka de 

medverkandes upplevelser och resonemang av spelproblem. För studien har därför enskilda 

intervjuer med ett urval respondenter som representerar olika organisationer som kommer i 

kontakt med hjälpsökande spelberoende individer genomförts. 

 

Denna studie kommer att använda sig av hermeneutik som teoretisk utgångspunkt, då vi har 

fokuserat på hur de respondenter som intervjuats resonerar kring frågan om hjälp och 

behandling för spelberoende. I hermeneutiken utgår man från människors handlingar, gester 

och språk. Det är genom dessa ting som människor förmedlar deras livssyn och vi på så sätt 

skapar en förståelse av deras tillvaro. Avsikten med ett hermeneutiskt forskningsperspektiv är 

att erhålla en djupare förståelse genom att fånga upplevelser av ett fenomen för att sedan tolka 

och förstå sammanhanget för dessa upplevelser (Olsson & Sörenssen 2004). I vår studie har vi 

inte försökt att nå en absolut sanning utan endast med hjälp av tidigare forskning, empiri och 

teoretiska utgångspunkter försökt tolka och förstå de resonemang som framkommit under 

datainsamlingen (Sohlberg & Sohlberg 2009).  

   

4.2 Urval 

I tidsbegränsade och intensiva kvalitativa studier är inte antalet enheter som undersöks det 

centrala, utan det viktiga är att enheterna som undersöks kan återge bra och för studien 

intressant information under intervjuerna (Jacobsen 2012). Vi har vid vår urvalsprocess utgått 

från att vi vill ha en så bred bild av behandling av spelberoende som möjligt, som i största mån 

är applicerbart på andra verksamheter med samma arbets- och ansvarsområden. Vi har därför 

använt oss ett strategiskt urval. Enligt Jacobsen (2012) är ett urval strategiskt när syftet styr 

valet av intervjupersoner. 

 

Vår utgångspunkt för studien har varit att bilden av vem som bär ansvaret för behandling av ett 

spelproblem är aningen diffus. Vår ambition har av den anledningen varit att genomföra 

intervjuer med representanter från olika delar av både offentliga och privata organisationer, som 

på ett eller annat sätt kommer i kontakt med spelberoende individer. Ambitionen har varit att 

intervjua en representant från landstinget, för att få ett resonemang från den aktör som enligt 

lagstiftningen har det övergripande vård- och omsorgsansvaret (RUT 2009). Däremot så har det 

under studiens gång visat sig vara svårt att få tag i en för närvarande anställd inom landstinget, 
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som var villig att delta i studien. Vi har kontaktat flera potentiella kandidater under studiens 

gång, i olika nivåer inom landstingets verksamhet, i hopp om att få tag i en representant som 

kan återge ett resonemang gällande landstingets syn på hjälp och behandling av spelberoende. 

Samtliga kontakter har emellertid avvisat oss, bland annat med förklaringen att det saknas 

personal som arbetar med spelberoende eller att det saknas kunskap om spelberoende. En 

kortare telefonintervju har emellertid utförts med en tidigare anställd inom landstingets 

verksamhet, med syfte att få en inblick i landstingets verksamhet gällande behandling av 

spelberoende.  

 

Vi har därutöver intervjuat tre representanter från socialtjänsten för att få ett resonemang från 

den aktör som är ansvarig för behandling av kemisk missbruks- och beroendeproblematik, som 

av forskare har jämställts med spelberoende (Brené 2007). Då socialtjänstens riktlinjer kan 

skilja sig mellan olika kommuner så har intervjuer genomförts med representanter från två olika 

kommuner, i form av två professionella från kommunala öppenvården för missbruks- och 

beroendebehandling, samt en verksamhetsutvecklare med inriktning mot missbruk och 

beroende.  

 

Då det framkommit att mycket av det stödjande och rådgivande arbetet kring spelproblem utförs 

av nationellt verksamma organisationer specialiserade mot spelberoende så har en intervju 

utförts med en representant från en av dessa. De nationella organisationernas uppdrag kan vara 

många, bland annat erbjuds stöd till individer med spelproblem och deras anhöriga men även 

stöd till professionella som möter problematiken i deras verksamhet erbjuds. En representant 

från en privat behandlingsorganisation specialiserad mot spelberoende har också intervjuats 

med syfte att få ett utförarperspektiv på det offentliga välfärdssystemets hjälparbete för 

spelberoende.  

 

Våra intervjupersoner är valda utifrån vad Jacobsen (2012) kallar för informationskriteriet som 

innebär att de intervjupersoner som på förhand valts ut, antas ha hög kunskap och värdefull 

information om studieområdet.  

 

 

4.2.1 Presentation av intervjupersoner 

Totalt har vi intervjuat sex stycken professionella från olika offentliga och privata 

organisationer som i sitt yrke, direkt eller indirekt, kommer i kontakt med hjälpsökande 

spelberoende individer. Inom kommunal verksamhet har intervjuerna genomförts med tre 

professionella inom en stor respektive liten kommun i Mellansverige, sett till antalet invånare. 

En verksamhetsutvecklare med inriktning mot missbruk i den större kommunen samt två 

representanter från kommunal öppenvård för beroendebehandling i respektive kommun. Från 

den nationella organisationen specialiserad mot spelberoende har en representant intervjuats i 

syfte att få ett resonemang från en aktör som är i ständig kontakt med spelberoende och deras 

anhöriga och som har en nationell överblick av hjälp och behandling av spelmissbruk. En 

intervju har genomförts med en representant från en privat behandlingsorganisation inriktad 

mot behandling av spelberoende i syfte att få ett utförarperspektiv. 
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I presentation av resultatet kommer samtliga intervjupersoner att benämnas med fingerade 

namn, även deras könsbenämning är fingerad då kön inte är av relevans i förhållande till 

resultatet. Av hänsyn till intervjupersonerna kommer inte heller namn på kommun, landsting 

eller arbetsplats att presenteras.  

 

Anna  Representant från kommunal öppenvård i en mindre kommun i Mellansverige. 

Klas  Verksamhetsutvecklare med inriktning mot missbruk i en större kommun i 

Mellansverige. 

Svante  Representant från kommunal öppenvård i en större kommun i Mellansverige. 

Sebastian  Representant från en nationell organisation för stöd och rådgivning specialiserad 

mot personer med spelproblem, deras anhöriga och andra professionella. 

Karin Representant från ett privat behandlingshem som är specialiserat mot 

internatbehandling av spelberoende. 

Louise  Tidigare anställd inom psykiatrin i det undersökta landstinget. Är nu anställd inom 

psykiatrisk verksamhet i annat landsting.  

 

4.3 Intervjuernas genomförande 

Av de intervjuer som genomförts under studien så har intervjuerna med Sebastian, Karin och 

Louise genomförts via telefon och resterande i personliga möten. Orsaken till att intervjuerna 

utförts via telefon var på grund av ett långt geografiskt avstånd till intervjupersonen, vilket 

innebar att en telefonintervju var nödvändig för att möjliggöra ett deltagande. Under de fysiska 

intervjuerna fick respondenterna själva välja intervjuplats och samtliga ägde rum på 

respondenternas arbetsplats, under deras arbetstid. Samtliga fysiska intervjuer genomfördes 

gemensamt av oss båda och telefonintervjuerna genomförde vi enskilt. Undersökningens 

intervjuer har genomförts enskilt för att minimera risken att trovärdigheten sänks i en 

fokusgruppintervju, då det föreligger en risk att respondenterna blir påverkade av varandra och 

därmed inte talar sanning (Trost 2005). 

 

Under intervjuerna så användes en intervjuguide, utformad med hänsyn till studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär då frågorna var formulerade på 

ett sätt som gjorde det möjligt för den medverkande att tolka frågan och svara utifrån sin 

erfarenhet och kunskap, utan att frångå syfte och frågeställningar (Olsson & Sörensen 2004). 

Intervjuerna genomfördes med en lägre standardiserad grad, då frågorna ställdes utan någon 

särskild rangordning, beroende på hur samtalet flöt på (ibid.). Studiens syfte och 

frågeställningar var med i intervjuguiden, för möjligheten att kunna återgå till dessa under 

intervjuns gång. Under intervjuerna användes intervjuguiden mer som en mall än som ett 

frågeformulär, med syfte att hålla intervjun på rätt spår. Samtliga intervjuer tog cirka 40 

minuter. 

 

4.4 Analysmetod 

Vid analysen av det insamlade datamaterialet har en analysmetod från boken Qualitative Data 

Analysis av Miles och Huberman använts (Miles et al 2014). Denna analysmetod delas in i tre 

nivåer likt nedan:  
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1. Reduktion av data (kodning) 

2. Presentation av data (tematisering) 

3. Slutsatser och verifiering (summering) (Miles et al 2014) 

 

Samtliga intervjuer spelades in med adekvat ljudutrustning för att vid ett senare tillfälle 

transkriberas ordagrant. Efter transkribering lästes allt material igenom av båda 

uppsatsförfattare och understrykningar gjordes utifrån vad som kunde kopplas till studiens 

frågeställningar. Allt insamlat material som inte var av relevans för studiens syfte skalades vid 

detta steg bort för att lämna kvar det material som senare skulle sammanställas till ett resultat. 

Detta är vad Miles et al (2014) refererar till som reduktion av data, vilket handlar om att hitta 

ett mönster i sitt datamaterial. Reduktionen fortskred genom att ett antal teman och koder 

skapades, utifrån de mönster som utlästes i materialet med relevans för studiens 

frågeställningar. De skapade koderna sammanställdes sedan systematiskt till ett samlat resultat, 

som sedan har analyserats med koppling till valda teorier och tidigare forskning. Parallellt med 

detta utfördes en tematisering, vilket innebar att kopplingar mellan de olika koderna gjordes för 

att sätta dem i relation till varandra (Miles et al 2014). 

 

4.5 Etiska överväganden 

Idag ställs det olika krav på forskare och Vetenskapsrådet (2002) beskriver dem i en översikt. 

Ett av kraven är forskningskravet, som syftar till att det ska bedrivas forskning av hög kvalitet 

som behandlar viktiga frågor. Samtidigt så föreligger ett krav som garanterar individen skydd 

från insyn, fysisk och psykisk skada, förödmjukelse och kränkning; individskyddskravet. Dessa 

krav kommer under studiens gång att ställas emot varandra för att garantera att de 

forskningsetiska kraven uppfylls. Individskyddskravet kan sammanfattas i fyra olika 

kategorier; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

Informationskravet syftar till att informera de som medverkar i undersökningen om 

forskningens syfte och vilken roll den medverkande har. Samtyckeskravet syftar till att den 

deltagande har rätt att göra bedömningen om, hur länge och på vilka villkor som deltagandet 

sker samt att den medverkande har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som samlas in under en studie skall förvaras på 

ett sätt så att de inte kan hanteras av obehöriga och att uppgifterna presenteras med största 

möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in under studien 

endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002). 

  

Alla dessa individskyddskrav har under studiens utförande vägts emot forskningskravet. Alla 

deltagande respondenter i vår studie har i samband med sin medverkan blivit informerade om 

studiens syfte och deras roll i studien, för att uppfylla informationskravet. Studiens trovärdighet 

påverkas inte av att de medverkande är medvetna om syftet och därför har den informationen 

delgivits vid intervjusituation. Eftersom studien utgår ifrån på intervjuer har respondenterna vid 

intervjutillfället informerats om att de när som helst kan avbryta sin medverkan och att 

materialet inte kommer att användas i annat syfte än till forskning. Konfidentialitetskravet är 

det individskyddskrav som kan vara svårast att uppfylla. Studien har genomförts, utifrån en 
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kvalitativ metod vilket innebär att det är den professionellas resonemang och åsikter som 

presenteras i studien. Det kan därför förekomma svårigheter att garantera en total 

konfidentialitet genom anonymisering. I uppsatsens resultatkapitel av studien har namn på 

kommun och landsting inte presenterats utan har avidentifierats och benämns som en mellanstor 

kommun i Mellansverige och en mindre kommun i Mellansverige, med syfte att stärka 

konfidentialiteten. Vi anser dock att en ungefärlig lokalisation av valda kommuner kan vara av 

vikt för studien då valt uppsatsämne hanteras olika i olika kommuner. Namnen på den nationella 

organisationen och den privata organisationen kommer inte heller att presenteras, för att på så 

sätt ytterligare stärka konfidentialiteten. Det faktum att det inte finns åtskilliga nationella och 

privata organisationer inriktade mot behandling och rådgivning för spelberoende, är ett faktum 

som påverkar konfidentialitetskravet negativt. I avvägning mot forskningskravet och efter 

muntligt utlåtande från samtliga representanter i dessa organisationer om att konfidentialitet 

inte är av någon större vikt så kommer det ändå att presenteras på följande sätt. Alla 

medverkande har vid den initierade kontakten och vid intervjutillfället blivit informerade om 

de etiska riktlinjerna.  

 

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Reliabilitet är någonting som normalt sett mäts i kvantitativa studier och syftar till att avgöra 

hur exakt mätningen är och att den ska gå att utföra igen, med samma resultat (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2010). I en kvalitativ studie syftar undersökningen till att få fram ett 

resonemang, tankar och åsikter om ett fenomen, varför det är mycket svårt att bedöma 

reliabiliteten. Resonemangen om reliabilitet kan dock vara att respondenterna i en kvalitativ 

studie ska verka representativt för liknande verksamheter, men det är svårt att utesluta de 

medverkandes egna erfarenheter och åsikter. Detta påverkar alltså reliabiliteten negativt. Detta 

kan appliceras på denna studie i den bemärkelse att det är omöjligt för oss att tolka de 

medverkandes motiv och bakgrund till sina åsikter och utlåtande. En annan aspekt man kan ta 

hänsyn till, i mätningen av reliabilitet i kvalitativa studier, är intervjuareffekten som innebär att 

den som blir intervjuad blir påverkad av intervjusituationen (Jacobsen 2007). Den intervjuade 

vet om att den blir observerad och har därför en tendens att bete sig annorlunda, vilket kan leda 

till ett annat resultat (ibid.). I diskussionen kring reliabiliteten i denna studie är det viktigt att 

resonera kring det faktum att vissa intervjuer genomfördes via telefon och vissa i fysisk form, 

och hur detta påverkade de medverkande utifrån intervjuareffekten. Vid samtliga av de fysiska 

intervjuerna var det en respondent och två intervjuare, vilket kan ha påverkat maktförhållandet 

under mötet och därmed påverkat resultatet. Intervjuerna genomfördes däremot på den 

intervjuades arbetsplats, utifrån de medverkandes önskemål. På arbetsplatsen har den 

intervjuade en trygghet som medför en ökad säkerhet och kan därmed jämna ut tidigare nämnda 

maktförhållanden. Intervjuerna via telefon kan ha påverkat resultatet i den bemärkelsen att 

intervjupersonen känner sig tryggare bakom en telefon och därför vågar uttrycka sig mer fritt, 

än vid en fysisk intervju. Däremot är det svårt för intervjuaren att avläsa kroppsspråk och 

därmed kunna ställa rätt följdfrågor och tolka informationen rätt. Reliabiliteten kan även 

påverkas av det faktum att den intervjuade är ovan vid en intervjusituation, där det som sägs 

spelas in. Detta kan ha resulterat i en ökad försiktighet att uttala sig felaktigt eller kritiskt 

gentemot sin organisation. För att öka reliabiliteten i studien hade fler intervjuer kunnat 

genomföras med fler aktörer, både inom kommun och landsting, för att få en ännu bredare och 
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mer tillförlitlig bild av problemet, men på grund av en begränsad tidsram valdes ett färre antal 

representativa intervjupersoner. 

 

Validitet är också ett begrepp som återkommer när man talar om trovärdigheten av en studie. 

Validitet delas oftast upp i två typer; intern och extern validitet. Intern validitet innebär att 

resultaten uppfattas som riktiga i den bemärkelse att det som framkommer speglar multipla 

personers resonemang (Jacobsen 2007). I denna studie förekom svårigheter i att hålla en fysisk, 

längre djupintervju med en representant från landstinget vilket kan innebära att resultatet blivit 

vinklat utifrån andra organisationers synpunkter på landstinget. Detta påverkar trovärdigheten, 

validiteten, i den bemärkelsen att bilden av problemsituationen eventuellt hade sett annorlunda 

ut om en längre och djupare intervju med en insatt representant från landstinget hade kunnat 

presenteras och inkluderats.  

 

Den externa validiteten handlar om huruvida det resultat som framkommit under studien kan 

generaliseras, i den bemärkelsen att det stämmer överens med liknande aktörer som inte har 

studerats. Denna typ av generalisering är svår att utföra utifrån en kvalitativ studie och är heller 

inte syftet med denna studie (Jacobsen 2007). Det är därför, enligt Jacobsen (2007), svårt att 

hävda att de intervjuade informanternas tankar och åsikter kring forskningsämnet 

överensstämmer med övriga aktörer från liknande organisationer, i länet i synnerhet eller landet 

i allmänhet. För att öka den externa validiteten skulle studien kunna kompletteras med en 

kvantitativ studie genomförd på en nationell nivå, med syfte att undersöka huruvida liknande 

problematik förekommer i fler delar av landet.  
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5. Resultat och Analys 

Här presenteras resultatet av vår bearbetning av empirin, utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Resultatet kommer att presenteras i tre olika underrubriker: Inget officiellt 

ansvar för behandling av spelberoende, organisatoriska hinder och barriärer och mörkertal 

gällande det nationella behovet av behandling för spelberoende. Resultatet kommer att 

presenteras i löpande text med citat från medverkande och analys utifrån valda teorier och 

tidigare forskning.  

 

5.1 Inget officiellt ansvar för behandling av spelberoende 

Resultatet av denna studie visar att det av respondenterna inte upplevs finnas någon inom det 

undersökta länet som officiellt tar ansvar för behandling av spelberoende, inom någon offentlig 

organisation. Representanterna från de kommunala, nationella och privata organisationerna 

berättar att de, med åberopande till de nationella riktlinjerna, hänvisar eller ska hänvisa personer 

med enbart spelberoende till landstingets psykiatri. Louise säger däremot:  

 

Det har varit så när det gäller spelberoende att det har varit så att behandlingsinsatser med 

olika psykosociala, pedagogiska inslag av beroendeproblematik om det nu är mat om det nu 

är spel, alkohol eller narkotika. Den delen har av tradition varit kommunalt ansvar. Och 

landstinget har varit inblandad i olika verksamheter när det handlar om det som landstinget 

har så att säga ensam kompetent på och det handlar till exempel om det här med 

sjukskrivning, sjukintyg, medicinering och liknande - Louise 

 

Louise, tidigare anställd inom landstinget, menar alltså att behandlingsinsatser för beroende av 

denna typ, av tradition tidigare har ansetts ligga inom kommunens ansvarsbild, och menar att 

detta kan vara en anledning till att landstinget idag inte arbetar med behandling av spelberoende, 

trots de nationella riktlinjerna som åberopar att det är landstingets ansvar. Enligt Louise 

behandlas inte spelberoende av landstingets psykiatri, så länge det inte finns en samtida psykisk 

sjukdom, i form av till exempel ångest eller depression. I de fall det finns en psykisk sjukdom, 

utöver ett spelberoende, så erbjuds hjälp med samtlig problematik. Louise berättar vidare att 

hon inte känner till de nationella riktlinjer som presenterades 2005 (RÅ 2005:51) som 

kommunerna hänvisar till vid behandling av spelberoende. Att Louise inte känner till de 

aktuella riktlinjerna kan förklaras med att hon inte längre är anställd inom det aktuella 

landstinget alternativt att hon inte delgivits den informationen under sin anställning. Hon tror 

dock att anledningen till att landstinget inte arbetar med behandling av spelberoende, kan ligga 

i att organisationen inte anser det vara varken psykiatri eller sjukvård, vilket resulterar i att 

landstinget inte tar något ansvar.  

 

Denna syn på spelberoende skulle kunna förstås med hjälp av Meeuwisse och Swärds (2002) 

modell. Utifrån den faktor som tidigare benämnts som traditioner och politik, så kan man se hur 

begreppet spelberoende introducerats i landstingets verksamhet och hur landstinget av 

traditionella skäl inte betraktat detta som ett psykiatriskt problem. Utifrån Meeuwisse och 

Swärds (2002) modell så kan avsaknaden av ett behandlingsarbete av spelberoende i 

landstingets beroendeverksamheter, möjligen förstås med att hanteringen och definieringen av 

det sociala problemet spelberoende fortfarande lever efter den historiska idén att spelproblem 
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inte är, eller bör hanteras som ett psykiatriskt problem. En annan möjlig förklaring kan ha sin 

utgångspunkt i att det ses som ett beroende likt alkohol och narkotika i enlighet med Brené 

(2007) och därför bör behandlas på liknande sätt, det vill säga inom den kommunala 

organisationen.  

 

Anna, från den mindre kommunen, uppger att hennes verksamhet inte har något specifikt 

uppdrag att arbeta med spelberoende, men att de samtidigt är medvetna om att det inte heller 

finns någon inom landstinget som åtar sig detta uppdrag. Därför erbjuder de hjälp och 

rådgivning till de som söker hjälp för detta inom deras verksamhet, i mån av tid och resurser, 

då det saknas tydliga riktlinjer för hur denna problematik annars ska hanteras. Vad gäller 

behandling av beroenden, inom nämnd verksamhet, så finns dock en uttalad 

prioriteringsordning för hur arbetet med dessa ska utföras. De beroenden som faller utanför 

socialtjänstens lagstadgade ansvar riskerar därför, vid högt tryck på beroenden såsom alkohol 

och narkotika, bli bortprioriterade då det inte är deras egentliga ansvarsområde.  

  

Till skillnad från Annas kommun så har Svantes och Klas kommunledning lagt fram tydliga 

direktiv om att inte inkludera personer med enbart spelberoendeproblematik i den kommunala 

öppenvårdsbehandlingen för missbruk och beroende. Dessa personer ska hänvisas till 

landstingets verksamhet, med hänvisning till rådande nationella riktlinjer. I de fall hänvisning 

sker så är det till landstingets växel, trots vetskapen om att där inte finns någon hjälp att få. 

Kommunen har dock möjlighet att behandla individer med ett spelberoende, om det finns en 

kombinerad problematik med alkohol och/eller narkotika i samband med ett spelberoende och 

att dessa individer vid dessa tillfällen erbjuds hjälp med hela beroendebilden. Detta är dock 

ingenting som kommunen officiellt gått ut med, utan snarare ett kryphål i nuvarande regelverk. 

Klas uppger att hans kommun, utifrån nuvarande budget, inte skulle kunna inkludera 

behandling för spelberoende i sin öppenvårdsverksamhet utan risken att den sker på bekostnad 

av den behandling som kommunen enligt lag är skyldiga att tillhandahålla. 

 

Dessa olika arbetssätt och direktiv kan förstås med det organisationsteoretiska instrumentella 

perspektivet konsekvenslogik (Christiansen et al 2005). I båda de kommuner som studerats så 

upplever vi att målsättningar har varit tydlig; att hjälpa så många individer med 

beroendeproblematik som möjligt. I den kommun som Anna representerar så har hennes 

verksamhet på egen regi, tagit beslutet att hjälpa personer med spelberoende, trots vetskapen 

om att detta inte finns uttalat i kommunens uppdrag och trots att resurserna egentligen saknas, 

då verksamheten är medveten om att dessa individer inte kan få hjälp på annat håll. Denna 

verksamhet har därför betraktat de konsekvenser som ett spelberoende får och handlat på ett 

rationellt sätt utifrån individens behov. Trots att kommunen inte har några avsatta resurser för 

behandling av detta område och trots att det finns en uttalad prioriteringsordning vid högt tryck 

av andra beroenden, som gör att individen vid vissa tillfällen exkluderas. Detta kan tolkas som 

att kommunens verksamhet har handlat utifrån en begränsad målrationalitet och därför uppnår 

satisfiering snarare än maximering. Utifrån den kommun som Svante och Klas representerar 

kan även tolkningen göras att den kommunala beroendevården agerar konsekvenslogiskt. 

Genom att utesluta spelberoende på grund av bristfälliga resurser inom enheten så kan mer 

resurser läggas på en behandling av högre kvalitet för de beroenden som kommunen har ett 
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lagstiftat ansvar inför. Att man sedan väljer att inkludera individer med ett spelberoende, i de 

fall där en kombinerad problematik finns, kan tolkas som ett försök att hjälpa de individer som 

ändå har en lagstiftad rätt till kommunal öppenvårdsbehandling. Inom Svante och Klas kommun 

kan man även se en styrning som sker utifrån institutionella strukturer som återfinns i den 

modell Meeuwisse och Swärd (2002) utvecklat, då regler och rutiner i denna kommun har 

tydliga direktiv om att hantering och ansvar gällande behandling av spelberoende ska ske inom 

landstinget och inte inom kommunen. 

 

Karin, representanten från de privat ägda behandlingshemmet, berättar att hon flertalet gånger 

varit i kontakt med landstingets primärvård, dit spelberoende idag hänvisas för att prata med en 

allmänläkare, i syfte att undersöka hur spelberoende individer blir bemötta inom landstinget. 

Vid dessa kontakter har det, enligt hennes uppfattning, inte funnits kompetens, kunskap eller 

resurser inom primärvården för att kunna bedöma och hantera individer med spelberoende 

vilket resulterar i att primärvården prioriterar bort det. Vid upprepade tillfällen har spelberoende 

berättat för Karin att de fått ange en annan somatisk sjukdom som orsak till kontakt med läkare, 

för att få en tid vid primärvården, för att senare vid besöket förklara den egentliga orsaken, 

spelberoendet, för vederbörande läkare. Hon tror att landstinget har blivit tagna på sängen när 

det kommer till bestämmelserna om att behandling av spelberoende ska vara landstingets ansvar 

och att det saknas information, kunskap och resurser för att möjliggöra dessa riktlinjer. Så här 

ser Karin på landstings och kommuns bemötande av spelberoende:   

 

Jag låtsas ibland att jag är spelberoende och ringer till olika kommuner och är väldigt 

enveten och att jag måste ha hjälp och ringer till ett landsting och säger att det här är ert 

uppdrag och höra vad jag får för hjälp. Det brukar ju jag göra ibland. Men jag får ju ingen 

hjälp. […] Det är ingen som vill alltså, det är locket på. Det är ingen debatt idag, vi kommer 

inte in i socialtjänsten eller i landstinget- Karin 

 

Karin menar alltså att hon, vid upprepade tillfällen, undersökt hur kommuner och 

landsting hanterar hjälpsökande spelberoende individer, genom att själv utge sig för 

att vara en hjälpsökande och påläst spelberoende, medveten om de olika 

organisationernas ansvar och uppdrag. Hon har vid dessa tillfällen inte fått offentlig 

hjälp och behandling för sitt påstådda spelberoende.  Karin berättar att hon genomfört 

dessa privata undersökningar i syfte att belysa och konkret kunna påtala svårigheterna 

för spelberoende att få behandling för styrande instanser inom offentlig sektor.  

 

Karin menar vidare att det idag inte finns någon hjälp att få för ett beroende av spel 

om pengar och att problematiken grundar sig i att landsting och kommun är i konflikt 

om betalningsansvaret för behandlingen, vilket hon anger som den primära 

anledningen till att hon tillslut blev tvingad att lägga ner sin behandlingsverksamhet. 

Karin berättar även att det flertalet gånger förekommit att hon har hänvisat individer 

med spelberoende till kommunens socialtjänst för en ansökan om ekonomiskt bistånd 

för att kunna finansiera behandlingen, men att individerna blivit hänvisade till att 

ansvaret ligger på landstinget och därför inte har fått lämna en ansökan för att få ett 

beslut om avslag med rätten att överklaga.  
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Den bild som vi genom respondenterna fått angående organiseringen och hantering av 

behandling för spelberoende stämmer väl överens med de brister som SOU (2011:35) 

behandlar i sin utredning gällande tydligare ansvarsfördelning mellan kommun och 

landsting i avseende för missbruks- och beroendevård. De konsekvenser som 

presenteras i utredningen, som en effekt på bristen av en tydlig ansvarsfördelning, 

stämmer väl överens med den insamlade empirin då ingen aktör officiellt tar på sig 

uppdraget. Nilssons (2002) resonemang gällande de konsekvenser som uppstår av 

denna brist på ansvar försvårar för den enskilde med ett hjälp- och behandlingsbehov. 

Den enskilde vet inte var hjälpen finns att tillgå och hur man går tillväga för att nå den, 

vilket i sin tur kan resultera i att den enskilde inte söker hjälp för sin problematik alls. 

Tidigare resonemang verifieras av folkhälsoinstitutets (2010b) framtagna studier som 

redovisar en stor frustration hos de individer som har ett spelproblem, över svårigheten 

att söka hjälp och bristen på en omgående hjälpinsats. 

5.2 Organisatoriska hinder och barriärer 

I samtliga verksamheter uppger respondenterna ett återkommande problem i form av 

avsaknaden av ett fungerande hänvisningsalternativ för spelberoende, vilket återspeglar det 

Nilsson (2002) uppmärksammat och som försvårar möjligheten att söka hjälp för sitt beroende. 

Sebastian framför detta som ett av de största bekymmer han stöter på inom sin verksamhet, då 

han och hans kollegor inte vet var de ska hänvisa individer som söker ytterligare hjälp och 

behandling för sitt spelberoende. Om det fanns en bestämd riktlinje om var deras organisation 

kunde hänvisa dessa individer och där de vet att dessa individer kan få behandling med ett gott 

resultat så menar Sebastian att det skulle underlätta deras arbete. Sebastian uppger att det endast 

är 1 av Sveriges 21 landsting som erbjuder specialiserad hjälp och behandling för spelberoende 

och att det finns en liten mängd kommuner, som på frivillig basis, erbjuder specialiserad hjälp 

och behandling. Vid ett flertal tillfällen har det inträffat att Sebastians organisation hänvisat 

individer med spelberoende till kommuner som öppet klarlagt att de erbjuder hjälp och 

behandling för spelberoende, med resultat att de blivit hänvisade tillbaka till Sebastians 

organisation och blivit informerande att behandling för spelberoende inom den aktuella 

kommunen inte erbjuds. 

 

Anna berättar att det är vanligt förekommande att de som söker till hennes verksamhet har blivit 

hänvisade till dem av nationella rådgivningsorganisationer samt av socialtjänstens 

socialsekreterare. Hon anser att det i dagsläget är oklart om hur det fungerar inom landstingets 

organisation men det är tydligt att individer som sökt hjälp där inte fått den hjälp de är 

berättigade till eller behöver. Svante och Klas uppger, som tidigare nämnt, att de har tydliga 

direktiv att hänvisa spelberoende till landstingets verksamhet, då det är den verksamhet som 

har det uttalade behandlingsansvaret, trots att de är medvetna om att där inte finns någon som 

hanterar problematiken. 

 

Klas, verksamhetsutvecklaren i den mellanstora kommunen, upplever att det som spelberoende 

individ är lätt att bli hänvisad runt då det inte finns någon utnämnd verksamhet som har hand 

om behandling av spelberoende. Han har erfarit att detta resulterat i att många individer kommit 
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tillbaka till kommunens verksamheter eller försvunnit helt, då de inte hittat en lämplig ingång 

på landstinget. Karin berättar att hänvisningsproblemet är en återkommande faktor under 

samtalen med spelberoende och deras anhöriga, som hon fortfarande kommer i kontakt med. 

Enligt henne uppger dessa personer ofta att de sökt hjälp både inom kommun och landsting men 

att de hamnar mellan stolarna och blir hänvisade fram och tillbaka. 

 

Likt Nilssons (2002) resonemang gällande svårigheter med att söka hjälp så finns det ytterligare 

hinder som försvårar för individer med ett spelproblem. Svante anser att beroendeproblematik 

är ett mycket tabubelagt område oavsett vilken typ av beroende det handlar om, vilket i sin tur 

påverkar individens incitament till att söka hjälp. Det är av yttersta vikt att försöka normalisera 

beteenden som är kopplade till beroenden då dessa är så lätta att hamna i, oavsett vilken 

samhällsklass individen tillhör. Cooper (2004) är av uppfattningen att många individer ser 

negativt på att söka hjälp för sitt beroende då de upplever en rädsla över att bli stigmatiserade 

och en skam- och skuldkänsla. Anna menar, i likhet med Cooper (2004), att en individ med ett 

spelberoende bär på många känslor i form av dåligt samvete, skam, skuld, ångest och bitterhet, 

kopplat till de sociala konsekvenser som deras spelande bidragit till, både för dem själva och 

deras signifikanta andra.  

 

Det är ju bekymmersamt att det är oerhört mycket skam och skuld att fastna i ett 

spelberoende. Därför måste du ha mer kunskap om problemet, normalisera problemet[...] Det 

är inget konstigt att åka till läkaren när man bryter benet, det gör man, man blir gipsad och 

fixad. Här är det ett bekymmer att det finns oerhört mycket skam och skuld att man håller på 

med ett beteende som har så många sociala konsekvenser, ekonomiska konsekvenser. Jag 

tror många tycker det är svårt att söka hjälp av just den anledningen, det är lite undanskymt 

- Anna. 

 

Anna menar alltså att det finns ett stort behov inom alla behandlande verksamheter att få en 

ökad kunskap om spelberoende för att på så sätt kunna eliminera känslan av skam och skuld i 

samband med ett beroende, för att individer i sin tur ska våga söka hjälp. Rogers (2013) hävdar 

att det finns ett uppenbart behov av en ökad kunskap inom den offentliga sektorn, för att 

förbättra igenkännandet av ett spelberoende och öka förutsättningarna för att kunna remittera 

dessa individer till aktuella aktörer. 

  

När en spelberoende väl tagit sig mod att söka hjälp för sin problematik menar Svante och Anna 

att det uppkommer ytterligare organisatoriska barriärer mot att få den hjälp individen önskar 

och behöver. De menar att som första steg inte veta var man ska söka hjälp och därefter bli 

hänvisad runt mellan olika verksamheter är en frustrerande och krävande för den hjälpsökande 

individen. Om man så småningom når en verksamhet som erbjuder hjälp kan man få höra att vi 

egentligen inte har ansvaret för denna behandling och vi utför detta med risk för att du kan bli 

bortprioriterad. Denna problematik i samband med tidigare redovisade citat gällande skam och 

skuld menar samtliga respondenter inom kommunal verksamhet utgör ett stort hinder för 

personer att söka hjälp och motivationen att bli kvitt sin problematik. 

 

I SOU (2011:35) hävdas det att det mest logiska skulle vara att ansvaret ligger hos en aktör men 

att kunskapen och arbetsuppgifterna, som återfinns hos både kommun och landsting, är 
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nödvändiga för en högkvalitativ behandling av beroende. Forskning visar att det finns tydliga 

samband mellan spelberoende, både psykisk ohälsa och ökad konsumtion av alkohol och 

narkotika (FHI 2010a; FHI 2012a; Rogers 2013), vilket tydligt klargör att det, vid behandling 

av spelberoende, ofta förekommer ett behov av både landstingsvård och kommunala 

behandlingsinsatser. Detta utgör svårigheter att helt lägga över ansvaret på en offentlig 

organisation. I linje med denna forskning så framför samtliga respondenter inom de kommunala 

verksamheterna en lösning på svårigheter med att söka hjälp för spelberoende och 

problematiken kring långgående hänvisningar. Denna lösning skulle kunna vara att arbetet med 

behandling av spelberoende ska ske gemensamt på en länsövergripande eller nationell nivå, i 

form av team, där representanter från olika verksamheter skulle involveras. Anna och Svante 

uppgav båda att de många gånger saknar tillgång till läkare och sjuksköterska inom deras 

verksamhet, vilket försvårar behandlingsarbetet då landstinget oftast på något sätt behöver 

involveras vid en beroendeproblematik. Svante säger till exempel: 

 

Men tittar man på socialstyrelsens riktlinjer i detta nu, om hur man jobbar med 

beroendefrågor, så står det ju det här ordet; samverkan. Samarbete står det om överallt men 

det finns ingen verkställning.- Svante. 

 

Han menar att samverkan mellan landsting och kommun har uppenbara brister när det kommer 

till behandling av beroendeproblematik, oavsett beroende och att han önskar att det fanns en 

tydligare tillgång till medicinsk personal. Klas säger också att det behövs ett förändrat 

angreppssätt och beskriver hur en framtida beroendevård skulle kunna se ut:   

 

Man kanske borde ha det organiserat mer länsvis eller till och med något övergripande statligt 

för att verkligen få god kvalitet och tillräckligt mycket kunskap om det. Kommer en person 

hit med spelberoende så ha vi inte tillräckligt mycket kunskap för att göra ett bra arbete. Det 

talar emot att kommunen skall ha hand om det. Om det fanns en länsgemensam resurs, om 

det fanns en spelberoendemottagning i länet, skulle det kanske vara bättre. Det allra bästa 

kanske också är att det är gemensamt kommun och landsting – Klas. 

 

Klas menar dock att eftersom målgruppen spelberoende inte är tillräckligt stor kommunvis så 

är det svårt att få den prioriterad i nuvarande verksamhet varpå man istället skulle kunna öka 

den geografiska omfattningen och erbjuda mer specialiserad hjälp och behandling.  

  

Detta nationella eller länsövergripande sätt att arbeta kan tolkas som ett konsekvenslogiskt 

tänkande då respondenterna har presenterat förslag till förbättringar utifrån rådande problem, i 

relation till målsättning. Respondenterna har sedan begrundat vilka alternativ som finns 

tillgängliga och vilka förväntade konsekvenser som skulle kunna uppstå utav respektive 

alternativ (Christiansen et al 2005). 

  

5.3 Mörkertal gällande det nationella behovet av behandling för spelberoende 

Representanterna för den kommunala öppenvården för beroendeproblematik påtalar, likt vad 

Svensson (2005) uppmärksammar, att det finns en efterfrågan för behandling av spelberoende, 

gällande den större kommunen så är behovet betydligt större än vad det erbjuds hjälp för. Svante 

beskriver här hur han upplever behovet av behandling för spelberoende i sin kommun:  
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Behovet är jättestort. Skulle man gå ut och prata mer om det här och visa på till exempel 

kommunens hemsida att vi faktiskt jobbar med spel så skulle vi behöva minst tio personer 

till. Lätt alltså. Så är det. – Svante. 

 

Svante menar alltså att behovet av behandlingsinsatser för spelberoende är stort. Han ger uttryck 

för att om kommunen skulle ta åt sig uppdraget gällande behandling av spelberoende och 

officiellt gå ut och erbjuda denna behandling, så skulle behovet visa sig ännu mer omfattande. 

I och med detta skulle även behovet av personal öka och därmed även behovet av resurser. 

Anna, från den kommunala öppenvården i den mindre kommunen, beskriver dock en annan 

bild av behovet för behandling av spelberoende:  

 

Ja det gör vi absolut [...] Det är väldigt ofta att man har ett beroende av alkohol och/eller 

narkotika, om det är det primära behovet så är det även så att många har ett sekundärt 

beroende av spel också, under sin beroendekarriär. Vi har även sådana som söker primärt för 

ett spelberoende, inte jättemånga men några stycken gör det - Anna. 

 

Anna menar alltså att omfattningen av möten med spelberoende inom hennes verksamhet är 

begränsad och att denna efterfrågan på hjälp och behandling av spelberoende är konstant, det 

vill säga att efterfrågan av behandling varken ökar eller minskar. Hon uttrycker viss förvåning 

över detta då behovet borde ha ökat i takt med att utbudet av spel ökat. Eventuellt kan detta 

härledas till att de som faktiskt har ett spelberoende inte vet var de ska vända sig för att få hjälp 

alternativt att behovet av behandling inte har ökat. Hon menar att många socialt etablerade 

individer med ett spelberoende inte heller har möjlighet att delta i behandling, då exempelvis 

tolvstegsprogrammet kräver deltagande på dagtid under en period av åtta veckor, vilket kan 

försvåra för en person med en heltidsanställning. Vidare tror hon att socialt etablerade individer 

har ofta möjlighet att ta sig ur sin beroendeproblematik på egen hand med hjälp och stöd av sin 

omgivning och är därför inte i behov av en professionell behandling. Liknande resonemang har 

påvisats av Svensson (2005) som funnit att många som utvecklar ett spelproblem efter en period 

är fria från sitt missbruk, utan hjälp och behandling från samhället. Karin uppger att individer 

med spelproblem och anhöriga till individer med spelproblem fortfarande kontaktar henne för 

hjälp och rådgivning och uppskattar antalet till ungefär fyra till fem samtal i veckan, från hela 

Sverige. Innan behandlingsverksamheten lades ner så var efterfrågan på behandling ännu högre 

och samtal med förtvivlade anhöriga var vanligt förekommande i verksamheten. Då likt nu, så 

fanns det en stor avsaknad av ett hänvisningsalternativ. 

 

Statlig forskning påvisar att antalet spelberoende och deras behov av behandling varit konstant 

över en tid (FHI 2010a). Sebastian menar dock att denna forskning inte stämmer helt överens 

med det hans verksamhet erfarit. Så här ser Sebastian på det:  

 

Den senaste prevalensmätningen som faktiskt är gjord är ju från 2008-2009, så vi vet 

faktiskt inte ett skit om hur det ser ut 2014. Men rimligtvis så kanske inte prevalensen är 

högre men vår fingertoppskänslouppfattning är att folk fått större konsekvenser ganska fort 

nu för tiden. De som ringer är mer illa däran och mer desperata. Det är väl vår uppfattning, 

jämfört med ett år sedan. – Sebastian. 
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Sebastian menar att hans organisation upplever att de sociala konsekvenserna av ett 

spelberoende har eskalerat under de senaste åren och att behovet av behandling kan vara större 

än vad tidigare forskning visar. Nilsson (2002) uppmärksammade liknande mönster gällande 

storleken på de sociala konsekvenserna redan under början av 2000-talet vilka stämmer överens 

med Sebastians fingertoppskänsla. 

  

Klas uppger att det i nuläget inte är ett stort antal individer som söker hjälp för ett spelberoende 

utan att beroendet ofta framkommer när ekonomiska bekymmer uppstått. I dessa fall söker 

spelberoende hjälp med sin ekonomi genom budget- och skuldrådgivare. När denna kontakt 

initieras erbjuds hjälp med den ekonomiska biten, av tidigare nämnda rådgivare, men själva 

grundproblemet tar man inte itu med, det vill säga spelberoendet. Klas menar dock att denna 

kontakt kan föda en önskan hos den spelberoende att på egen hand söka hjälp och behandling. 

 

Annas syn på varför spelberoende får så litet utrymme i det offentliga hjälp- och 

behandlingsarbetet, är att samhället halkat efter när det kommer till att erkänna spelberoende 

som ett generellt problem. Ihrfors (2007) menar i likhet med Anna att vi måste erkänna spelaren 

som problematisk för att spelberoende ska tas på allvar, som ett allmänt erkänt socialt problem. 

Utifrån det som Anna erfarit i sin verksamhet så är det dock inte tillräckligt många som söker 

hjälp för spelberoende jämfört med det antal som söker hjälp för alkohol- och 

narkotikaberoende för att problemet skall tas på allvar. Anna tror, utifrån sin erfarenhet, att det 

kan vara en ovana för socialt etablerade personer att söka hjälp för ett spelberoende, då personer 

med alkohol- och narkotikaberoende i högre utsträckning är vana att ha en kontinuerlig kontakt 

med offentlig sektor och att det är ovanligt att denna kontakt inte har initierats långt tidigare. 

Klas uppger synonymt med Anna att det inte är särskilt många som söker behandling för 

spelberoende inom den kommunala verksamheten, men tror att detta kan bero på att kommunen 

inte har något ett erbjuda och att detta är allmänt känt. Efterfrågan skulle möjligtvis öka om det 

blev tydligare var hjälp och behandling fanns att tillgå och om en verksamhet öppet gick ut och 

visade att de erbjuder hjälp för spelberoende. Klas berättar vidare att det ofta förekommer 

svårigheter gällande ansvarsfrågan mellan kommun och landsting när det kommer till individer 

med samsjuklighet och att detta ofta resulterar i att dessa individer hamnar mellan stolarna.  

 

De resonemang som framkommer i stycket ovan kan förstås med Meeuwisse och Swärds (2002) 

modell gällande faktorn om fenomenets uttrycksformer. Andelen individer med ett 

spelberoende som söker hjälp och behandling är uppskattningsvis mycket färre än den mängd 

individer som söker behandling för ett alkohol- eller narkotikaberoende, vilket resulterar i att 

spelberoende eventuellt kan betraktas som ett mindre legitimt beroende.  

 

Att det finns ett behov av behandling för spelberoende var en åsikt alla respondenter delade, 

likaså var deras syn på olika beroenden, oavsett omfattning och innehåll. Vid upprepade 

tillfällen påpekades att mekanismerna som återfinns inom alla beroende är likvärdiga och att 

det för dem inte spelar någon roll om beroendet har sin grund i alkohol, narkotika eller spel. 

Denna inställning till beroenden och dess likheter delas av Brené (2007), då forskning indikerar 

att spelberoende påverkar individen på ett liknande sätt som andra kemiska beroenden. Anna, 

från den mindre kommunen, berättar till exempel om sin syn på arbetet med beroende:  
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Mitt jobb är att jobba med ett beroende, inte vad folk använder. Vare sig det är att spela spel 

eller shoppa, det spelar ingen roll. Jag jobbar med ett beroende.[...] Om du har ett 

spelberoende och du har ett alkoholberoende så skulle jag kunna beskriva hur mekanismerna 

funkar och bägge två skulle känna igen sig. [...] Hade jag inte känt igen samma mekanismer 

så hade jag ju inte tagit i det, det är oprofessionellt, men eftersom det är ganska lika så känner 

man sig trygg att jobba med det. – Anna. 

 

Anna menar att likheten mellan olika beroenden och dess medföljande problematik och 

behandlingsbehov är slående. Hon har tidigare inkluderat en individ med ett spelberoende i 

tolvstegsprogrammet med goda resultat och menar att enda skillnaden för behandling av just 

spelberoende, är att man tillämpar en del i programmet där man resonerar kring ekonomiska 

konsekvenser. Svante delade Annas synsätt och menar att beroende oavsett innehåll fungerar 

på samma sätt, då de blir individens enda egentliga fokus, och att behandlingen till stor del 

handlar om att göra en självrannsakan och bli medveten om sin beroendesituation, likt 

behandling av andra beroenden. Folkhälsoinstitutets (2010b) forskning visar att de 

behandlingsmetoder som finns inom kognitiv beteendeterapi och motiverande intervju har 

uppvisat positiva effekter vid behandling av spelberoende. Svante, från den större kommunen, 

delger sin grundläggande bild av behandling för ett beroende:  

 

Från det vi föds så löser vi ut ett livslångt årskort på Balder på Liseberg, och det är livet. Det 

upp och ner för oss alla, det gäller att lära oss att hitta verktygslådan; vad behöver vi när 

någon anhörig dör, när vi blir av med en relation eller när vi slår tån i en tröskel? Hur nära 

har vi till verktygslådan…? Det är inte så lätt när det susar som det gör här ute. Ta en tablett, 

det funkar.– Svante. 

 

Svante menar att hans syn på beroende präglas av grundtanken att varje människa har ett behov 

av mentala verktyg, utöver en eventuell beroendeproblematik, för att kunna hantera och 

bearbeta svårigheter som uppstår under livet. Detta behov av verktyg är ingenting som skiljer 

sig mellan människor, eller omfattningen alternativt innehållet i ett beroende. Har man 

dessutom en beroendeproblematik, oavsett vilken, är det av ännu större vikt att få möjlighet att 

bearbeta sitt problem. Svante upplever att man idag ofta försöker finna en lösning för 

beroendeproblematik i läkemedel, när det i grund och botten handlar om att lära sig att hantera 

motgångar och svårigheter som uppstår i livet. 

 

Den insamlade empirin påvisar att båda terapeuterna inom den kommunala öppenvården anser 

sig ha tillräcklig kunskap för att inkludera individer med ett spelberoende i deras 

behandlingsprogram. Svante uppger att han sedan många år tillbaka haft önskemål om att 

kommunen ska erbjuda behandling av spelberoende, då han anser att kunskapen redan finns 

inom hans verksamhet i form av tolvstegsprogrammet, kognitiv beteendeterapi (KBT) och 

motiverande intervju (MI). Tolvstegsprogrammet har, enligt Svante, en återhämtningsgrad som 

är 60-70 procent och som fungerar väl även för spelberoende. Då direktiven är tydliga och 

påvisar att han inte får arbeta med denna typ av beroende så är han dock bunden, trots vetskapen 

om att han kan hjälpa många utsatta. Svante menar vidare att frågan gällande hjälp och 

behandling för spelberoende behöver lyftas bland högre instanser för att ansvarsfrågan ska 

kunna lösas. Anna delar Svantes uppfattning och anser också att kunskapen redan finns inom 
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hennes kommunala verksamhet och att tidigare nämnda metoder fungerar bra. Anna uppger att 

hon på eget initiativ sökt upp folkhälsoinstitutets manual för behandling av spelberoende och 

att denna i kombination med hennes grundläggande kunskap i kognitiv beteendeterapi och 

motiverande intervju fungerar bra för att hjälpa individer med ett spelberoende. Generell 

kunskap saknas dock inom verksamheten, gällande spelberoende, och ytterligare utbildningar 

skulle underlätta behandlingsarbetet. Vid eventuell utbildning utvecklas inte bara den allmänna 

kunskapen utan det faktum att det skulle finnas ”på papper” att personalen genomfört en 

utbildning och nu kan arbeta med denna problematik, är något som skulle förbättra vår 

verksamhet menar Anna. Hon menar att något som behöver förändras är lagstiftningen och 

riktlinjerna gällande spelberoende. Detta skulle innebära att mer resurser läggs inom kommunal 

verksamhet och ytterligare möjliggöra behandling av spelberoende inom verksamheten. Klas 

säger att kommunens beroendeverksamhet i allmänhet fungerar väldigt bra när han säger:  

 

Jag tycker vi har en väldigt bra beroendeverksamhet. Det är hög kvalitet på den hjälp vi 

erbjuder, välutbildade terapeuter, många olika metoder att välja på och man kan gå både 

enskilt och i grupp.– Klas. 

 

Han menar här att kommunpersonal har deltagit i utbildningar med fokus på spelberoende där 

de fått lärdom om att spelberoende kan behandlas med samma verktyg som annan valfri 

missbruksproblematik. Klas anser att socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd är duktiga på 

att identifiera det grundläggande problemet till den ekonomiska situationen individen befinner 

sig i, vilket många gånger kan innefatta ett spelberoende. Klas uppger samtidigt att de resurser 

som kommunen erhåller inte riktigt räcker till, ens för de områden som de enligt lagstiftning 

ansvarar för, varpå det vore en omöjlighet att även inkludera individer med spelberoende i hans 

verksamhet. Trots att kunskapen finns så har denna verksamhet en tydlig bild av vad de har att 

förhålla sig till. Svårigheter utifrån resurser är även återkommande under andra delar av empirin 

där bland andra Svante är av samma uppfattning. Svante nämner vidare att placeringar på 

behandlingshem i nuläget är en omfattande kostnad för kommunen och att ytterligare resurser 

för behandling av andra beroenden, såsom spelberoende inte kommer avsättas såvida inte 

lagstiftningen förändras. 

 

En öppenvårdsbehandling för personer med spelberoende som kan ske på hemmaplan, är enligt 

Karin, något som hon ställer sig positiv till. Hon anser att det kan vara mycket effektivt för att 

nå de personer som kanske ännu endast är i behov av motiveringsarbete och ett uppvaknande. 

Hon tror att öppenvårdsbehandlingen som finns inom de kommunala verksamheterna idag, 

såsom tolvstegsmetoden och dylikt, kan fungera effektivt även vid behandling av spelberoende. 

Hon uppger även att det finns ett behov av specialiserad kunskap för de öppenvårdsterapeuter 

som kommer att möta dessa personer. Vid internatbehandling finns det dock behov av 

specialiserad behandling, då hon av erfarenhet vet att det inte fungerar att blanda olika 

beroenden på grund av individernas svårigheter att identifiera sig med varandra. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens slutsatser utifrån tidigare presenterat resultat och metodval.  

Vilka framtida forskningsbehov som finns diskuteras även i slutet på kapitlet. 

  

6.1 Resultatdiskussion 

Denna studies syfte var att undersöka hur professionella som kommer i kontakt med 

spelberoende reflekterar kring möjligheten att arbeta med hjälp och behandling av 

spelberoende, utifrån sin organisations förutsättningar och ansvar. Utifrån presenterat resultat 

kan slutsatsen dras att det i Sverige idag, trots behovet av behandling av spelberoende, av 

respondenterna upplevs finnas omfattande problem gällande arbetet med behandling av 

spelberoende. I de professionellas resonemang framkommer det att det idag finns det ett mycket 

begränsat antal offentliga aktörer som har eller tar på sig det officiella ansvaret för finansiering 

och behandling av spelberoende. Insamlad empiri indikerar att detta problem förekommer på 

en nationell nivå och bör därmed hanteras därefter.  

 

Utifrån tidigare presenterat resultat så kan det utläsas att det i Sverige idag, av professionella 

som kommer i kontakt med hjälpsökande spelberoende individer, anses finnas ett nationellt 

behov av behandling av spelberoende. Det framkommer att olika aktörer uppmärksammat att 

det inte finns någon inom landstinget som arbetar med problematiken trots att det huvudsakliga 

ansvaret för behandling av spelberoende, enligt nationella riktlinjer, faller inom landstingets 

regi. Detta tillsammans med presenterade svårigheter att få tag i någon som idag är anställd 

inom landstinget till att medverka i vår studie, leder till slutsatsen att det idag inte finns någon 

inom det undersökta landstinget som arbetar med problematiken. Denna slutsats gäller det 

undersökta län och säger inte nödvändigtvis någonting om alla landsting. Detta tyder på att det 

därmed inte finns någon offentlig organisation, inom det undersökta länet, som tar åt sig det 

officiella ansvaret för behandling av spelberoende. Enligt uppgifter från de medverkande så är 

det endast 1 av 21 landsting som tagit åt sig de nationella riktlinjerna och infört en specialiserad 

vårdenhet för spelberoende, och ett antal kommuner som utför behandling. Detta visar 

indikationer på att problematiken med en otydlig ansvarsfördelning med stor sannolikhet kan 

finnas nationellt, och inte endast inom det undersökta länet.  

 

Anledningarna till detta kan vara många, men en anledning som återkommer i den insamlade 

empirin kan tolkas som att det saknas en allmänt accepterad och använd definition av 

spelberoende. En tydlig definition bör innefatta huruvida spelberoende ska hanteras som en 

psykiatrisk diagnos eller ett beroende likt alkohol- och narkotikaberoende. En introduktion av 

en aktuell och allmän definition av spelberoende är av vikt för att det tydligare ska framgå 

vilken offentlig organisation som spelberoende, med fördel kan inkluderas i, alternativt om det 

finns ett behov av en ny enhet för behandling av spelberoende. Den definition av spelberoende 

som presenteras i DSM V, där spelberoende tydligt presenteras som en psykiatrisk diagnos, har 

enligt respondenten från landstinget inte accepterats av landstinget och bör därmed ses över. 

Då studien saknar en för närvarande anställd representant från landstinget är det dock svårt att 

dra någon aktuell slutsats utifrån detta antagande. Utifrån empirin kan dock slutsatsen dras att 

det finns yrkesverksamma inom övriga verksamheter som upplever att definitionen av 

spelberoende bör ses över för att fastställa hur och var spelberoende ska behandlas.  
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Då ansvarsproblemet förefaller vara av nationell omfattning föreligger även ett behov av en 

nationell strategi, då det utifrån rådande lagstiftning är svårt för enskilda kommuner och 

landsting att aktivt ta ställning i behandlingsfrågan. Avsaknaden av ett lagstiftat ansvar och 

bristen på resurser uppges vara en angörande del av problematiken. Lagstiftningen måste därför 

kompletteras med tydligare direktiv i hur ansvaret för behandling av spelberoende faktiskt ska 

hanteras och därmed eliminera risken för att behandlingen helt uteblir i det offentliga 

välfärdssystemet. Denna ansvarsfråga präglas även av en resurskonflikt mellan de undersökta 

offentliga aktörerna, då bristen på resurser är en återkommande faktor till att ingen offentlig 

organisation vill ta åt sig betalningsansvaret. Denna resurskonflikt är också en faktor som måste 

hanteras på nationell nivå i diskussionen kring ansvarsfrågan beträffande behandling av 

spelberoende, då en tydligare ansvarsbild i lagstiftningen endast innebär att verksamheterna blir 

tvingade att riskera att kvaliteten på redan befintlig behandling blir lidande. 

 

Man kan därför dra slutsatsen att det krävs vissa åtgärder på nationell nivå för att i sin tur 

undvika att spelberoende individer hamnar mellan stolarna och minska de sociala konsekvenser 

som ett spelberoende medför för individen och samhället. Dels finns det behov av en tydligare 

definition av spelberoende som ett socialt problem för att få en tydligare bild av hur problemet 

ska hanteras. Den otydliga ansvarsbilden anses vara det huvudsakliga hinder som ligger mellan 

spelberoende och en behandling av deras problem, då de nationella riktlinjerna har tolkats olika 

av olika kommuner och landsting, och medför därmed att ingen inkluderar målgruppen i sin 

verksamhet. Man behöver belysa hur stor efterfrågan är för behandling av spelberoende, med 

hänsyn till den grupp individer som i nuläget inte söker hjälp för sitt beroende då de inte vet var 

den finns. Utifrån dessa premisser finns det därtill behov av att uppskatta kostnaden för detta 

och inkludera detta i den ansvarige verksamhetens budget.  

 

Ytterligare en slutsats är att det i verksamheterna idag finns grundläggande kunskap i beprövade 

behandlingsmetoder för spelberoende, då dessa metoder i hög grad överensstämmer med redan 

nyttjade metoder för beroendebehandling. Det saknas däremot en specialistkunskap om 

spelberoende som fenomen och specialiserad kunskap i hur behandling av spelberoende ska 

utföras inom samtliga offentliga verksamheter. Bristen på en medvetenhet och djupare kunskap 

om spelproblematiken är något som uppmärksammats i ett flertal forskningsstudier och även 

varit återkommande bland majoriteten av våra respondenter. Individer som söker hjälp för ett 

spelberoende har idag möjligheten att få behandling ifall de har spelproblematik i kombination 

med psykisk ohälsa eller alkohol- eller narkotikaberoende. I dessa fall så behandlar landstings- 

och kommunorganisationer, som i vanliga fall avsäger sig ansvaret för behandling av 

spelberoende, samtlig problematik. Utifrån dessa premisser kan alltså slutsatsen dras att det, 

vad gäller spelberoende, är till individens fördel att ha en kombinerad problematik för att få 

hjälp och behandling.  

 

6.2 Metoddiskussion 

I denna studie så har en kvalitativ metod använts i syfte att få en djupare förståelse i hur 

professionella resonerar kring arbetet med behandling av spelberoende, utifrån förutsättningar 
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och ansvar. Det resultat som framkommit har därmed, med hjälp av de kvalitativa intervjuerna, 

uppfyllt syftet med studien. Emellertid kan metodvalet diskuteras ytterligare i den bemärkelsen 

att en komplettering med en kvantitativ metod, på ett nationellt övergripande plan, skulle kunna 

stärka slutsatsen att problemet förekommer på en nationell nivå. Genom en enkätutformad 

undersökning, utformad med hänsyn till det kvalitativa resultat som framkommit i denna studie, 

undersöka hur ytterligare kommuner och landsting förhåller sig till spelberoende. Det faktum 

att landstingets deltagande var mycket begränsat i denna studie påverkar även förhållandet till 

studiens syfte och frågeställningar. Eftersom landstinget idag är den offentliga aktör, som enligt 

nationella riktlinjer har det övergripande hälso- och sjukvårdsansvaret och därmed ansvaret för 

behandling av spelberoende, så innebär avsaknaden av en nuvarande anställd representant från 

landstinget att resultatet i studien blir ensidigt. Hade en representant från landstinget medverkat 

i studien så kanske resultatet hade sett annorlunda ut, då landstinget som verksamhet kanske 

har en annorlunda bild av problematiken än resterande deltagande organisationer. I övrigt så 

har studien inkluderat ett brett urval representanter från inblandade aktörer, vilket innebär att 

bilden av spektrumet blir trovärdig. I studien så har samtliga medverkande bidragit med 

avgörande information gällande deras verksamheters arbetssätt och direktiv. Ett exempel är hur 

verksamhetsutvecklaren bidrog med ett organisationstäckande perspektiv, som gav oss insikt i 

organisationens förhållningssätt till spelberoende. 

 

Vi tror att det varit till gagn för studien att vi intervjuat representanter från kommuner av olika 

storlekar, en större och en mindre, då det visat sig att dessa kommuner arbetar olika med 

fenomenet spelberoende. Att inkludera fler kommuner och landsting i studien hade varit 

intressant för att utöka studiens omfattning, men samtidigt finns en risk att empirin hade blivit 

upprepande. Möjligtvis hade resultatet blivit annorlunda om vi intervjuat de kommuner och 

landsting som öppet erbjuder hjälp för spelberoende, då dessa troligtvis upplever 

förutsättningarna till hjälp och behandling annorlunda.  

  

Det faktum att hälften av intervjuerna genomfördes via telefon och hälften i fysisk form är också 

någonting som kan ha påverkat resultatet. Vid de intervjuer som genomförts genom personliga 

möten, så har det i större omfattning varit möjligt att tolka kroppsspråk, och en ömsesidig 

diskussion har kunnat hållas för att få fram ett bredare resonemang, jämfört med vid 

telefonintervjuerna. Däremot så kan telefonintervjuerna ha hjälpt respondenten, med en känsla 

av säkerhet och anonymitet, att uttrycka sig ärligt och sanningsenligt.  

 

Denna studie har även haft ett organisationsperspektiv, vid undersökningen av de 

professionellas resonemang och åsikter. För att få en mer heltäckande bild av hur den oklara 

ansvarsbilden upplevs och de organisatoriska hinder som förekommer, påverkar samhället i 

helhet, skulle kompletterande forskning behöva genomföras med brukarperspektiv, genom 

exempelvis intervjuer med spelberoende eller deras anhöriga.  

 

Vi tror att vår begränsade förförståelse har inneburit att vi på förhand inte var medvetna om den 

problematik som föreligger gällande behandling av spelberoende. Under studien så har det 

framkommit att det idag finns en konflikt inom offentlig sektor om var ansvaret för behandling 

av spelberoende bör ligga. Med detta i åtanke har vi många gånger upplevt, och troligtvis även 
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våra respondenter upplevt, att våra intervjuer har haft en granskande underton. Vi har under 

våra intervjuer försökt att tydliggöra att detta inte är vårt syfte, då vi egentligen åsyftat studera 

hur de upplever sina förutsättningar och de eventuella organisatoriska hinder och barriärer som 

finns i offentlig sektor idag. Möjligtvis har respondenternas upplevelser av att bli granskade 

påverkat deras angelägenhet att medverka i studien, något som kan relateras till landstingets 

frånvaro i denna studie. Vi tror att den naiva inställning till problemets omfattning som vi initialt 

hade i denna studie påverkade den strategi som användes vid kontakten med potentiella 

respondenter. Om vår förförståelse angående problemets omfattning och sensibilitet hade varit 

större så hade kanske urvalet sett annorlunda ut, och därmed påverkat resultatet.  

 

6.3 Framtida forskning 

Behovet av mer forskning inom området för spelberoende är idag omfattande. Spelberoende är 

ett folkhälsoproblem som riskerar att öka i samband med att utbudet och marknadsföringen av 

spel ökar i Sverige och internationellt. Utifrån resultat presenterat i denna studie kan det utläsas 

att de sociala konsekvenser som kan uppkomma i samband med ett spelberoende av 

professionella anses ha blivit allvarligare då de personer som söker hjälp idag generellt har 

större negativa konsekvenser av sitt spelande än tidigare. Idag finns det forskning som visar 

uppskattningar av omfattningen av problemet spelberoende, men dessa siffror kommer i 

framtiden ständigt vara i behov av uppdatering. Det krävs även ytterligare forskning för att visa 

på den faktiska kostnaden för spelberoende för samhället, för att belysa relationen mellan 

kostnaden för konsekvenser och behandling. Ekonomiskt fokuserad forskning är av vikt för att 

spelberoende med fördel ska kunna inkluderas i det offentliga stödsystemet. 

  

Det finns även ett behov av mer forskning av spelberoende individers upplevelser av det 

offentliga systemet, vilka svårigheter och hinder som förekommer vid sökande av hjälp och vad 

det finns behov av för förbättringar i syfte att hjälpa så många spelberoende som möjligt till ett 

spelnyktert liv. Ett intressant forskningsområde vore att jämföra det landsting, 1 av 21 stycken, 

som erbjuder en specialiserad hjälp och behandling för spelberoende med resterande landsting 

som inte gör det. Detta skulle ge en djupare förståelse i vad som gör att man arbetar, respektive 

inte arbetar, med frågan. Vad är det som gör att ett landsting lyckas avsätta resurser till 

spelberoende men inte de andra, varför ser de annorlunda på ansvaret och hur resonerar de kring 

fenomenet spelberoende? 
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Bilagor 

 

Appendix 

Bakgrundsfrågor: 

Utbildning 

Yrkeserfarenhet 

Yrkesroll 

 

Kontakten med individer med spelmissbruk 

Syfte att få en inblick i hur de professionella möter individer med spelmissbruk, hur mötet 

initieras och hur de professionella upplever dessa möten. 

Kommer du genom din profession i kontakt med individer med spelmissbruk? 

I vilken omfattning möter du individer med spelmissbruk? 

Hur skulle du beskriva att möten med dessa individer initieras? 

Har du under och genom dessa möten kunnat erbjuda dessa individer någon hjälp och 

behandling eller har du hänvisat dem vidare? 

Om hjälp har erbjudits, hur har den sett ut? 

Om hänvisning vidare, var? 

Kommer du i kontakt med människor med andra missbruk kombinerat med ett spelmissbruk? 

Hur hanteras hjälp- och behandlingsarbetet vid flertalet missbruk? 

 

Respondentens organisation och arbete 

Syfte att få insyn i hur respondentens organisation arbetar med individer med spelmissbruk, 

vilka riktlinjer de följer och hur dessa påverkar arbetet med individer med spelmissbruk. 

Finns det i din organisation utarbetade handlingsplaner, alternativt riktlinjer för mottagande och 

behandling av en person med spelmissbruk? 

Hur ser du på organisationens arbetssätt för mottagande och behandling för person med 

spelmissbruk? 

Hur tror du din organisations arbetssätt påverkar spelmissbrukarens syn på att söka hjälp och 

behandling i din organisation? 

Finns det någonting du saknar i din organisation som skulle underlätta mottagande och 

behandlingsarbetet med personer med spelmissbruk? 

Får ni någon fortbildning för mottagande och behandling av personer med spelmissbruk? 

I vilken mån deltar ni i dessa? 

Önskar du att det erbjöds mer fortbildning gentemot spelmissbruk? 

Organisationens möjligheter och svårigheter 

Syfte att undersöka hur respondenten resonerar gällande organisationens nuvarande arbete, 

vilka förbättringsområden som finns och hur dessa kan föras fram. 

Finns det något specifikt inom din profession som fungerar bra med hänsyn till mottagande och 

behandling av spelmissbrukare? 

Anser du att det förekommer några svårigheter inom din profession gällande mottagande och 

behandling av spelmissbrukare? 

Om ja, hur tror du dessa skulle kunna förbättras? 
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Hur tror du dessa svårigheter påverkar individen med spelmissbruk? 

Anser du att det finns några organisatoriska hinder mot att förändra nuvarande arbetssätt 

gentemot individer med spelmissbruk? 

Om ja, hur tror du dessa kan lösas? 

Anser du att andra arenor är i behov av förbättring när det kommer till att möta 

spelmissbrukare? 

 


