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Abstract 

Title:  Gambling addiction: The social services' prerequisites to work according to the 

revised social services act 

Authors:  Linnéa Andersson and Camilla Gustavsson 

The aim was to examine how social workers perceive their prerequisites to work according  

to the social services act regarding gambling addiction. Seven social workers from six 

municipalities were interviewed in a qualitative study. The result showed that most feel that 

they have good prerequisites due to both individual and contextual factors. The results also 

showed that the informants work differently and that few use recommended methods. The 

informants stated that they primarily consider whether the client's needs can be met through 

outpatient care. A majority stated that they have sufficient knowledge of gambling problems, 

the revised social services act and the social services' expanded area of responsibility. 

Collaboration with health care was described as challenging. The main benefit of the 

legislative changes was stated to be the opportunity to help more people. The study's most 

important conclusions were that preventive work and collaboration between authorities 

should be prioritized.  
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Sammanfattning 

Titel:  Missbruk av spel om pengar: Socialtjänstens förutsättningar att arbeta enligt den 

reviderade socialtjänstlagen 

Författare:  Linnéa Andersson and Camilla Gustavsson 

Syftet var att undersöka hur handläggare inom socialtjänsten upplever sina förutsättningar  

att arbeta enligt socialtjänstlagen gällande missbruk av spel om pengar. Sju handläggare  

från sex kommuners vuxenenheter deltog i kvalitativa intervjuer. Resultatet visade att de 

flesta informanter upplever sig ha goda förutsättningar att utföra sitt arbete på ett adekvat  

sätt. Detta uppgavs bero på såväl individuella som kontextuella faktorer. Resultatet visade 

även att informanterna arbetar på olika sätt och att få använder rekommenderade metoder. 

Informanterna angav att de i första hand överväger om klientens hjälpbehov kan tillgodoses 

genom öppenvårdsinsatser. En majoritet uppgav sig ha tillräckliga kunskaper om 

spelproblem, den reviderade socialtjänstlagen och socialtjänstens utökade ansvarsområde. 

Samverkan med hälso- och sjukvården beskrevs vara utmanande. Den främsta fördelen med 

lagändringarna uppgavs vara möjligheten att hjälpa fler människor. Studiens viktigaste 

slutsatser var att förebyggande arbete och samverkan mellan olika huvudmän bör prioriteras i 

högre utsträckning.  

Nyckelord: socialtjänstlagen, socialtjänsten, spelmissbruk, spelproblem 
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1. Inledning
Omkring sex procent av Sveriges befolkning beräknas ha någon grad av spelproblem 

(Folkhälsomyndigheten, 2016c). Detta motsvarar ungefär 450 000 personer. Nära två procent, 

motsvarande 134 000 personer, har ett så kallat problemspelande . 0,4 procent, eller 31 000 

personer, uppskattas ha så allvarliga problem att det rör sig om ett beroendeliknande tillstånd. 

Spelproblem har samband med bland annat ekonomiska problem, alkohol- och 

drogproblem, sömnsvårigheter, ångest, depression, suicidtankar och suicidförsök, problem på 

arbetsplatsen, skilsmässor samt våld och annan kriminalitet (Folkhälsomyndigheten, 2016a; 

Karlsson & Håkansson, 2018). Spelproblem kan även medföra allvarliga konsekvenser för 

människor i spelarens omgivning (Folkhälsomyndigheten, 2018). Utöver detta kan 

spelproblem leda till kostnader på samhällsnivå i form av exempelvis produktivitetsbortfall, 

försörjningsstöd, behandling och kriminalitet (prop. 2016/17:85). 

Spelproblem klassas som ett folkhälsoproblem i Sverige, eftersom det kan ge allvarliga 

hälsomässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser, bidrar till ojämlikhet i hälsa samt är 

möjligt att förebygga (Folkhälsomyndigheten, 2017c). Spelproblem torde även klassas som 

ett socialt problem av liknande anledningar – det är ett utbrett problem som kan leda till stora 

brister i människors levnadsförhållanden och åtgärder anses både nödvändiga och möjliga 

(jfr. Meeuwisse & Swärd, 2002).  

1.1 Problemformulering 

Sedan den första januari 2018 ingår missbruk av spel om pengar i socialtjänstlagen (se 3 kap. 

7 §, 5 kap. 1 § och 5 kap. 9 a § SoL, SFS 2001:453). Ändringarna i lagen medför ett utvidgat 

ansvar för socialtjänsten att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar samt bistå 

med stöd- och behandlingsinsatser (Socialstyrelsen, 2018). Kommun och region ska även 

ingå överenskommelser om samverkan kring personer som har ett spelmissbruk . Innan 

lagändringarna trädde i kraft, riskerade individer med spelproblem att gå miste om vård och 

stöd utifrån sina behov (se prop. 2016/17:85). Det saknades då krav på samverkan mellan 

olika huvudmän och socialnämnden hade inte något uttalat ansvar att arbeta förebyggande 

och motverkande som vid andra former av missbruk.  

Enligt en kartläggning från Folkhälsomyndigheten (2017a), arbetade endast åtta 

procent av Sveriges kommuner förebyggande mot spelproblem år 2017. Majoriteten av 
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kommunerna planerade att under år 2018 kompetensutveckla den egna personalen, inkludera 

spelproblem i styrdokument och handlingsplaner samt använda bedömningsinstrument eller 

liknande för att upptäcka spelproblem. Ett flertal kommuner, närmare bestämt 18 procent, 

uppgav dock att de inte visste vilka insatser som planerades.  

I denna studie ligger fokus på handläggare inom socialtjänstens vuxenenhet, vilka 

bland annat förväntas kunna upptäcka och identifiera spelproblem samt utreda och bedöma 

behov av insats. För att individer med spelproblem ska få tillgång till adekvat stöd och 

behandling, bör det anses viktigt att dessa handläggare har goda förutsättningar att arbeta i 

enlighet med den reviderade socialtjänstlagen. Föreliggande studie kan tänkas bidra med en 

inblick i hur det kan se ut inom socialtjänsten och vilka områden som kan behöva utvecklas.  

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur handläggare inom socialtjänsten upplever sina förutsättningar att 

arbeta enligt socialtjänstlagen gällande missbruk av spel om pengar. 

 

1.3 Frågeställningar 

● Hur arbetar handläggare för att upptäcka och identifiera spelproblem samt utreda och 

bedöma behov av insats? 

● Vilken kunskap har handläggare om spelproblem, den reviderade socialtjänstlagen 

och socialtjänstens utökade ansvarsområde? 

● Vilka möjligheter och utmaningar upplever handläggare att socialtjänstens utökade 

ansvarsområde medför?  

 

1.4 Centrala begrepp 

I detta avsnitt presenteras några av de mest centrala begreppen inom området spel om pengar. 

Definitionerna är från Folkhälsomyndigheten (2017b) och Socialstyrelsen (2018).  

Problemspelande är när spelandet leder till större ekonomiska, sociala eller hälsomässiga 

skadeverkningar. Problemen är dock inte så allvarliga att det handlar om ett spelberoende. 

Begreppet används bland annat som ett mått i diagnosinstrumentet NODS (National Opinion 

Research Center DSM-IV for Gambling).  
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Spelberoende används i klassifikations- och diagnossystemen ICD-11 (International 

Classification of Diseases) och DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders). Spelproblemen är här så allvarliga att det kan handla om ett kliniskt beroende. 

Den officiella svenska beteckningen för diagnosen spelberoende är hasardspelsyndrom.  

Spelmissbruk är inget specifikt mått. Vanligen syftar missbruk på de negativa sociala 

konsekvenserna för en individ, medan beroende beskriver de negativa medicinska och 

biologiska aspekterna. Begreppet spelmissbruk används bland annat i socialtjänstlagen.  

Spelproblem är ett samlingsbegrepp som omfattar alla nivåer av problem med spel om pengar 

– från riskspelande med få negativa konsekvenser till spelberoende med allvarliga 

skadeverkningar. Begreppet används ofta i forskningssammanhang för att beskriva att någon 

fått sociala, ekonomiska eller hälsomässiga konsekvenser av sitt spelande.  
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras litteratur som ger en bild av hur kunskapsläget ser ut i dag. 

Inledningsvis beskrivs urvalsprocessen. Därefter presenteras det slutgiltiga urvalet i fyra 

teman; risk och sårbarhet, hinder och motivatorer till att söka hjälp, spelproblem och praktiskt 

socialt arbete samt Socialstyrelsens rekommendationer. Avsnittet avslutas med en diskussion 

kring var föreliggande studie positionerar sig i befintligt forskningsfält. 

 

2.1 Urval av litteratur 

Vid sökning av vetenskapliga artiklar (peer-reviewed) användes databaserna Discovery, 

SocIndex och SwePub samt olika kombinationer av ett antal sökord. Inledningsvis användes 

främst sökord som ”gambling*”, ”social work*” och ”social service*” samt dessa termers 

svenska motsvarigheter. Detta gav ett stort antal sökträffar. Vid en närmare granskning av 

titlar, nyckelord och abstracts visade sig dock de flesta artiklar sakna direkt anknytning till 

denna studies mer specifika ämnesområde. Vi valde därmed att bredda våra 

inkluderingskriterier och justera vår sökstrategi. I den fortsatta litteratursökningen inbegreps 

ytterligare nyckelord, vilka vi fann centrala i det urval den initiala sökningen genererade. 

Bland dessa ingick bland annat ”adults at risk” och ”vulnerable adults”. I takt med att vi blev 

mer bevandrade inom ämnesområdet, valde vi även att inkludera sökord som ”barriers”, 

”motivators” och ”implementation”, i syfte att bredda och nyansera bilden. Genom att 

återigen granska titlar, nyckelord och abstracts, gjordes sedan ännu ett urval. Ett antal 

vetenskapliga artiklar hittades också i referenslistor.  

Endast litteratur skriven på svenska eller engelska presenteras i föreliggande avsnitt. 

Orsaken till denna avgränsning är att vi skribenter saknar språkkunskaper därutöver. Som 

komplement till de vetenskapliga artiklarna, inkluderas även övrig litteratur. Detta främst för 

att fylla i vissa luckor och ge en utförligare bild av läget nationellt. Urvalet består av 16 

vetenskapliga artiklar, en rapport, sex publikationer från Folkhälsomyndigheten samt ett 

kunskapsstöd från Socialstyrelsen. 

 

2.2 Risk och sårbarhet 

Överdrivet spelande kan, som nämnt, leda till både ekonomiska, hälsomässiga och sociala 

skadeverkningar. Ekonomiska problem i form av till exempel skuldsättning och svårigheter 
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att betala räkningar, är vanligt förekommande bland personer med ett problemspelande 

(Folkhälsomyndigheten, 2016d). Spelproblem har även samband med hälsorelaterade 

problem såsom alkohol- och drogproblem, sömnsvårigheter, ångest och depression (ibid., 

2016a). Forskning visar dessutom på samband mellan spelproblem och död genom suicid, där 

överdödlighet till följd av suicid är mer uttalad bland yngre spelare (Karlsson & Håkansson, 

2018). Endast tolv procent av personer med allvarliga spelproblem uppger att de har god 

psykisk hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Motsvarande siffra för icke-spelare och 

spelare utan spelproblem är 70 procent. Ungefär en tredjedel av de med spelproblem säger sig 

vidare ha god allmän hälsa, vilket kan jämföras med 80 procent av icke-spelare och personer 

utan spelproblem. Sociala skadeverkningar på grund av överdrivet spelande innefattar bland 

annat problem på arbetsplatsen, skilsmässor samt våld och annan kriminalitet (ibid., 2016a).  

Spelproblem kan även medföra allvarliga konsekvenser för människor i spelarens 

omgivning (Folkhälsomyndigheten, 2018). Ungefär åtta procent, motsvarande nära 600 000 

personer, uppger att de har någon i sin närhet med nuvarande eller tidigare spelproblem.  

171 000 personer, varav 82 000 barn, beräknas dessutom dela hushåll med någon som har ett 

problemspelande (ibid., 2016c). Närstående till personer med spelproblem lever ofta med 

konsekvenser som försämrad ekonomi, relationsproblem, psykisk ohälsa och riskkonsumtion 

av alkohol (Svensson, Romild & Shepherdson, 2013). 

Människor utan trygga och stabila levnadsförhållanden löper större risk att utveckla 

spelproblem, har svårare att ta sig ur problemen när de väl har uppstått och får oftare återfall 

(Folkhälsomyndigheten, 2017c). Andelen problemspelare är högst bland personer med låg 

utbildning, låg inkomst och låg socioekonomisk status (ibid., 2016b). Grupper med hög andel 

personer med spelproblem är män, ensamstående utan barn, personer utan högskoleutbildning 

och personer födda utanför Norden (ibid., 2017c).  

Vissa faktorer sägs öka respektive minska sårbarheten hos individer och grupper med 

spelproblem (Folkhälsomyndigheten, 2017c). På individnivå är exempelvis följande faktorer 

associerade med spelproblem: alkoholbruk och bruk av illegala droger, sensationssökande 

och impulsivt beteendemönster, antisocialt beteende, underkontrollerat temperament, 

erfarenhet av våld, tidig speldebut, tidigare erfarenhet av att vinna pengar och depression 

(Dowling et al., 2017; Lane et al., 2016; Molinaro et al., 2018; Ricijas, Dodig Hundric & 

Huic, 2016). Andra riskfaktorer är låga skolresultat, vänners antisociala beteende och 

spelproblem hos närstående (Dowling et al., 2017; Folkhälsomyndigheten, 2017c). Även 
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spelreklam samt spelens utformning och tillgänglighet kan ha negativ inverkan (Binde & 

Romild, 2018; Folkhälsomyndigheten, 2017c). På mer övergripande samhällsnivå har 

exempelvis lagar, riktlinjer samt tillgång till behandling och skuldhantering koppling till 

omfattningen och utvecklandet av spelproblem (Folkhälsomyndigheten, 2017c). Några 

faktorer som sägs minska sårbarheten är social och ekonomisk trygghet, stöd från närstående, 

spelreglering och resurser till förebyggande verksamhet samt behandling 

(Folkhälsomyndigheten, 2017c; Molinaro et al., 2018). 

 

2.3 Hinder och motivatorer till att söka hjälp 

Trots att spelproblem är ett utbrett problem som kan medföra allvarliga konsekvenser, söker 

få hjälp (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Fem procent av personer med ett problemspelande 

hävdar att de har sökt hjälp och ungefär två procent uppger att de har sökt hjälp eller 

information för någon annans räkning.  

Både kontextuella och individuella faktorer påverkar när en person väljer att avsluta 

eller minska sitt spelande (Samuelsson, Sundqvist & Binde, 2018). Vissa väljer till exempel 

att göra detta när de får andra intressen eller fritidsaktiviteter som tar fokus från spelandet, 

andra när de tycker sig ha fler stödjande relationer än tidigare eller när de upplever en 

personlig mognad som gör att de medvetet kan ta avstånd. En del faktorer kan också bidra till 

både ökat och minskat spelande. Vissa individer kan exempelvis känna ett större behov av att 

spela när de har ont om pengar, medan andra spelar mindre under sådana perioder.  

Vanliga anledningar till att söka professionell hjälp är ekonomiska problem och oro 

över att spelandet ska leda till större skadeverkningar (Gainsbury, Hing & Suhonen, 2014). 

Även relationsproblem, negativa känslor och problem på arbetet uppges vara motivatorer till 

att söka hjälp (Suurvali, Hodgins & Cunningham, 2010).  

Forskning visar att individer med spelproblem inte alltid är medvetna om att det finns 

professionell hjälp att söka (Gainsbury et al., 2014). Bekymmer med själva behandlingen och 

brist på kunskap om behandlingsalternativ uppges också vara hinder. Andra hinder är en 

önskan att hantera problemen på egen hand, en ovilja att erkänna problemen för sig själv och 

för andra samt skam och stigma (ibid.; Suurvali, Cordingley, Hodgins & Cunningham, 2009). 

Stigma kan definieras som ett misskrediterande attribut hos en individ som tenderar att 

reducera hen till det som själva stigmat symboliserar (Goffman, 2014).  
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2.4 Spelproblem och praktiskt socialt arbete 

Inför ändringarna i socialtjänstlagen, genomfördes en nationell studie med syftet att 

undersöka vilka utmaningar och utvecklingsbehov det finns beträffande utbudet av stöd och 

behandling vid spelproblem (Forsström & Samuelsson, 2018). Resultatet visar att utbudet 

varierar runt om i landet och att det i regel saknas tillgängliga hjälpalternativ på mindre orter. 

Många gånger saknas också samverkansavtal mellan kommun och region, vilket skapar 

osäkerhet gällande vem som egentligen har ansvar för stöd och behandling. Den behandling 

som främst erbjuds är kognitiv beteendeterapi (KBT) inriktad mot spelproblem. Syftet med 

denna metod är att kartlägga och förändra tankar och beteenden som upprätthåller problemen.  

I studien av Forsström och Samuelsson (2018) belyses även behovet av att tidigt 

upptäcka och identifiera spelproblem. Screeningmetoder sägs kunna användas i ett sådant 

syfte. Med screening åsyftas i detta sammanhang ett kortare frågeformulär som rutinmässigt 

används av handläggare inom socialtjänsten när de möter klienter som har återkommande 

ekonomiska problem, substansproblem, sömnproblem, stress, ångest eller depression.  

I en pilotstudie av Anderberg och Dahlberg (2015) visar det sig vara möjligt att, med 

hjälp av screeninginstrumentet NODS-PERC, uppmärksamma personer med spelproblem vid 

handläggning av ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten. NODS-PERC består av fyra frågor 

och är framtaget från bedömningsinstrumentet NODS. Frågorna i NODS-PERC fokuserar på 

sociala konsekvenser, upptagenhet, jakt av förluster och flykt. Vissa svårigheter med att 

införa sådana rutiner presenteras dock, såsom tidsbrist, motstånd från handläggare, hög 

personalomsättning, bristande ledningsansvar och bristande kunskap om spelproblem.  

Både nationell och internationell forskning påvisar att socialarbetare många gånger 

saknar kunskap om spelproblem och känner osäkerhet kring den egna förmågan att 

tillhandahålla adekvat stöd (Anderberg & Dahlberg, 2015; Bramley, Norrie & Manthorpe, 

2019; Forsström & Samuelsson, 2018; Sansanwal, Derevensky & Gavriel-Fried, 2016). 

Vägledning, fortbildning och professionell utveckling är därför något som efterfrågas. I flera 

studier diskuteras även vikten av att spelproblem ingår i läroplaner för utbildningar i socialt 

arbete (Engel, Bechtold, Kim & Mulvaney, 2012; Rogers, 2013; Sansanwal et al., 2016). 
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2.5 Socialstyrelsens rekommendationer 

Mot bakgrund av ändringarna i socialtjänstlagen har Socialstyrelsen (2018) tagit fram ett 

kunskapsstöd med rekommendationer gällande det praktiska arbetet. Kunskapsstödet är 

framtaget för att användas inom både socialtjänsten och hälso- och sjukvården.  

En av rekommendationerna är att man bör använda korta frågeformulär med två till 

fyra frågor för upptäcka och uppmärksamma eventuella spelproblem. Ett jakande svar på en 

av frågorna indikerar spelproblem som innebär fortsatt utredning. Frågeformuläret 

NODS-PERC nämns som ett alternativ.  

En annan rekommendation är att man bör använda bedömningsinstrument som en del 

av utredningen. Detta eftersom det sägs öka möjligheten att individer får passande stöd. Som 

ett alternativ nämns instrumentet NODS, innehållande 17 frågor, vilket mäter 

svårighetsgraden på problemen utifrån kategorierna riskabla spelvanor, spelproblem och 

spelmissbruk eller spelberoende. NODS finns i tre versioner som mäter spelandet under 

livstiden, det senaste året och de senaste 30 dagarna. Två andra angivna alternativ är PPGM 

(Problem and Pathological Gambling Measure) och PGSI (Problem Gambling Severity 

Index). ASI (Addiction Severity Index) används för att kartlägga och bedöma 

substansmissbruk och beroende. Till ASI finns också ett särskilt formulär för kartläggning 

och bedömning av spelproblem – ASI Spel. Frågorna i formuläret berör spelandets historik, 

konsekvenser samt graden av hjälpbehov. Socialstyrelsen framhåller att ASI Spel kan 

användas i kombination med ASI när det finns ett spelmissbruk eller beroende samtidigt som 

ett substansmissbruk eller beroende. Vid enbart spelmissbruk eller spelberoende kan NODS, 

PPGM och PGSI kombineras med ASI Spel i syfte att även få en bild av hur länge problemen 

har funnits och vilka spel som används. I kunskapsstödet betonas att bedömningsinstrument 

bör kombineras med en social utredning som underlag för bedömning och beslut. Eftersom 

samsjuklighet är vanligt förekommande bland personer med omfattande spelproblematik, bör 

frågor som berör användning av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel 

likväl som frågor som berör psykisk ohälsa och suicidtankar ställas i samband med att man 

ställer frågor om spelproblem. Omvänt kan även frågor om spelvanor inkluderas vid 

identifiering och kartläggning av psykosociala problem och missbruksproblem. 

Vad gäller behandling bör professionella erbjuda KBT med inriktning på spel om 

pengar alternativt kombinationen KBT och motiverande samtal (MI) till personer som har ett 

spelmissbruk eller spelberoende. KBT rekommenderas med motiveringen att det finns ett 
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visst vetenskapligt stöd för att metoden kan minska allvarlighetsgraden av spelproblemen. 

Om klienten har behov av motivationshöjande insats, kan KBT kombineras med MI. MI är en 

samtalsmetod som syftar till att öka individens egen motivation till förändring genom ett 

icke-konfrontativt arbetssätt. Behandlingsalternativ såsom tolvstegsbehandling inkluderas 

inte i rekommendationerna, eftersom det sägs saknas vetenskapliga studier på området.  

 

2.6 Studiens bidrag till forskning 

Sammantaget kan sägas att det finns en hel del forskning som bidrar med kunskap om risk 

och sårbarhet samt hinder och motivatorer till att söka hjälp. Det finns också studier som ger 

en bild av det nationella läget inför ändringarna i lagstiftningen samt rekommendationer 

gällande det praktiska arbetet. Uppföljande forskning som behandlar hur revideringen av 

socialtjänstlagen översätts i praktiken, tycks dock saknas i dagsläget. En stor anledning till 

detta är sannolikt att ändringarna i lagstiftningen trädde i kraft så sent som i januari 2018. 

Föreliggande studie kan tänkas bidra till att täppa igen denna kunskapslucka och ge en inblick 

i hur handläggare upplever sina förutsättningar att arbeta enligt socialtjänstlagen gällande 

missbruk av spel om pengar. Vi knyter an till tidigare forskning i uppsatsens avslutande 

avsnitt. Där diskuteras och jämförs denna studies resultat i relation till andra forskares. 

Rekommendationerna från Socialstyrelsen (2018) används även i analysavsnittet.  
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3. Teori 
I detta avsnitt beskrivs de teoretiska utgångspunkter som tillämpas vid analysen av studiens 

empiriska material. Organisationsteori med tonvikt på människobehandlande organisationer 

behandlas, liksom implementeringsteori. I slutet återfinns en sammanfattning.  

 

3.1 Organisationsteori 

Precis som Svedberg (2016) nämner, blir det som sker på en arbetsplats mer begripligt om 

man först förstår logiken i dess organisation. Eftersom fokus i denna studie är socialtjänsten, 

förefaller det passande att intressera sig för den organisationsteoretiska inriktning som 

vanligen benämns människobehandlande organisationer (MBO) (jfr. Thylefors, 2016). 

 

3.1.1 Människobehandlande organisationer 

Människobehandlande organisationer är en översättning av det engelska begreppet human 

service organizations, vilket ursprungligen myntades av framför allt Hasenfeld (1983, i 

Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). MBO är vanligt förekommande inom bland annat 

utbildningsområdet, hälsoområdet och det sociala området (Thylefors, 2016).  

Enligt Hasenfeld (1983) har MBO ett antal kännetecknande drag. Ett sådant drag är att 

organisationernas ”råmaterial” utgörs av människor. Till skillnad från organisationer inom 

tillverkningsindustrin är det alltså individer, snarare än varor, som hanteras på ett eller annat 

sätt. Själva kärnverksamheten i MBO består av möten mellan yrkesutövare och individer som 

ingår i organisationens målgrupp. Ett annat utmärkande drag är att MBO bedriver någon form 

av moraliskt arbete, i vilket det saknas givna rätt och fel. MBO beskrivs vidare som produkter 

av välfärdsstaten. De ska värna om människors välbefinnande, utveckling och trygghet och 

ge dem förutsättningar att fungera självständigt. Samtidigt har de till uppgift att tillgodose 

statens och samhällets intressen.  

 

3.1.2 Tre huvudsakliga arbetsuppgifter 

Hasenfeld (1983) särskiljer människobehandlande arbete utifrån tre skilda teknologier, vilka 

benämns people processing, people sustaining samt people changing. I det första fallet 

handlar det om kategoriserande, sorterande och bedömande arbete. Den verksamhet inom 

socialtjänsten som är föremål för föreliggande studie, utredningsenhet vuxen, kan sägas ha ett 
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sådant uppdrag. Handläggare inom denna enhet utreder nämligen människors behov av stöd 

och bedömer huruvida de är berättigade bistånd. I det andra fallet avses arbete som syftar till 

att bevara och upprätthålla människors välbefinnande, vilket bland annat utövas inom 

verksamheter som tillhandahåller äldreomsorg (jfr. Thylefors, 2016). I det tredje och sista 

fallet åsyftas förändrande och behandlande arbete. Sådant arbete bedrivs till exempel inom 

socialtjänstens öppenvård (jfr. Svensson et al., 2008). 

 

3.1.3 Skilda domäner 

MBO kan sägas inrymma ett antal domäner (Morén, Perlinski & Blom, 2015). Inom 

politikens domän formuleras lagar, föreskrifter, strategier, mål och riktlinjer på nationell och 

lokal nivå. Den centrala uppgiften inom domänen är att, genom förtroendevalda politiker, 

svara för en övergripande styrning av verksamheten. Förvaltningens domän ansvarar i nästa 

steg för att strukturera och styra arbetet så att de politiska besluten implementeras på ett 

effektivt sätt. Här verkar en förvaltning med chefer på olika nivåer liksom administrativa 

stödfunktioner. Uppgiften inom professionens domän är sedan att utforma och genomföra 

insatser i praktiken. Handläggare inom socialtjänsten är verksamma inom denna domän.  

De olika domänerna är bundna till, och beroende av, varandra (Morén et al., 2015). 

Inte sällan uppstår motsättningar dem emellan. Domänerna observerar nämligen samma 

verksamhet från olika håll och kan således komma fram till skilda slutsatser vad gäller 

exempelvis förändringsbehov och prioriteringar. 

 

3.1.4 Gräsrotsbyråkrat och handlingsutrymme 

I organisationer av MBO-karaktär kan de yrkesutövare som har direktkontakt med den 

tilltänkta målgruppen benämnas gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkrater är en översättning av 

Lipskys (1980, i Svensson et al., 2008) begrepp street level bureaucrats. I vår studie syftar 

begreppet till att definiera den position handläggare befinner sig i när de möter klienter som 

representanter för socialtjänsten (jfr. Lipsky, 2010).  

Gräsrotsbyråkraten har till uppgift att förena klientens behov och organisationens 

uppdrag så att båda parter uppfattar att det går rätt till (Lipsky, 2010). Det sägs finnas ett 

inbyggt dilemma i arbetet eftersom gräsrotsbyråkraten å ena sidan möter klienten som en 

medmänniska, å andra sidan har sitt handlingsutrymme begränsat av organisatoriska ramar 

(Johansson, 2007; Lipsky, 2010). Gräsrotsbyråkraten bör alltså ta hänsyn till klientens 
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förväntningar, önskemål och krav och samtidigt beakta de villkor som råder inom 

organisationen. Enligt Lipsky (2010) söker ledningen i en organisation begränsa 

gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme genom exempelvis ökad standardisering, medan 

gräsrotsbyråkraten i sin tur gör motstånd mot sådana försök. Evans (2016) kritiserar 

emellertid Lipskys tes om denna inneboende konflikt. Han menar i stället att även 

gräsrotsbyråkraten kan drivas av lojalitet till organisatoriska mål och regler, eftersom sådant 

beteende sammankopplas med professionalitet. Evans framhåller även att ledningen i en 

organisation inte nödvändigtvis agerar i linje med formella riktlinjer.  

Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme formas till stor del av organisationens uppdrag 

(Svensson et al., 2008). Utrymmet påverkas även av andra faktorer såsom traditioner, rutiner, 

professionella tolkningar och individuella faktorer. Gräsrotsbyråkraten är förvisso styrd av 

lagar, förordningar, kommunala riktlinjer och beslut, men har samtidigt stor frihet i sitt 

arbete. Handlingsutrymmet innebär en möjlighet för gräsrotsbyråkraten att välja hur hen ska 

agera och ”agera mellan regler”, men förutsätter också att hen besitter kompetens att bedöma 

rimligheten i de val som görs. Gräsrotsbyråkraten kan välja att antingen acceptera det 

utrymme som ges av organisationen, alternativt söka vidga utrymmet på olika sätt. 

 

3.1.5 Specialisering och integrering 

Den människobehandlande sektorn utmärks av organisatorisk specialisering (Grell, 2016). 

Detta innebär att olika MBO, såsom exempelvis socialtjänsten och hälso- och sjukvården, 

ansvarar för olika arbetsuppgifter och målgrupper. Specialisering är också ett vanligt 

intraorganisatoriskt inslag. Inom socialtjänsten kan exempelvis olika enheter hantera olika 

slags problematik (Lundgren, Blom, Morén & Perlinski, 2009). En enhet kan alltså ansvara 

för arbetet kring ekonomiskt bistånd, medan en annan ansvarar för området missbruk. Denna 

indelning kan benämnas problembaserad specialisering.  

Enligt Grell, Ahmadi och Blom (2013) kan organisatorisk specialisering betraktas som 

en ytterlighet i den ena änden av ett kontinuum, där organisatorisk integrering utgör den 

andra. Mellan dessa ryms två samverkansformer; koordination och kollaboration. Vid 

specialisering i sin mest renodlade form, kan enheter inom samma socialtjänst existera sida 

vid sida utan att det sker någon interaktion dem emellan. Vid lösningar som präglas av 

koordination, har olika aktörer kvar sina specifika ansvarsområden och arbetsuppgifter, men 

samordnar insatser på något sätt. Kollaboration innebär att gränserna mellan skilda 
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ansvarsområden suddas ut en aning och att inblandade parter bidrar med sina specifika 

kompetenser i syfte att lösa gemensamma uppgifter. Med integrering avses slutligen en 

organisatorisk lösning där en och samma verksamhet ägnar sig åt ett bredare spektrum av 

arbetsuppgifter och målgrupper. Den främsta fördelen med organisatorisk specialisering, sägs 

vara möjligheten att utveckla expertis inom ett avgränsat område. Specialisering kan därmed 

anses fördelaktigt när klienter har avgränsade problem. De största nackdelarna anses vara 

bristande helhetssyn och fragmentisering. Vid organisatorisk integrering tycks det vara 

enklare att få en helhetssyn på klientens livssituation. Integreringens främsta nackdel är att 

det kan vara svårare att hantera specifika problem.  

 

3.1.6 Profession och organisatoriska fält 

Många MBO är också professionella organisationer (Thylefors, 2016). Kännetecknande för 

sådana är att de är kunskapsintensiva och domineras av en eller flera professioner. Med 

profession avses en yrkesgrupp med en längre formaliserad utbildning, en självständighet i 

sin yrkesutövning och förtroende från allmänheten (Svensson et. al, 2008). Det råder delade 

meningar om huruvida socionom utgör en tydlig profession, såsom exempelvis läkare gör.  

Människobehandlande professioner interagerar i organisatoriska fält – det vill säga 

områden där flera organisationer ansvarar för samma eller liknande verksamhet (DiMaggio & 

Powell, 1983). Inom ett och samma organisatoriskt fält återfinns skilda institutionella logiker, 

eller föreställningsramar, för vad som bör göras, hur det bör göras samt vad som kan och inte 

kan ifrågasättas av andra (Grape, 2006). Inom det organisatoriska fält som är under luppen i 

denna studie – missbruk av spel om pengar – möts människobehandlande professioner från 

olika MBO. Handläggare inom socialtjänsten samverkar exempelvis med personal inom 

hälso- och sjukvården. Eftersom de olika organisationsrepresentanterna ofta har skilda 

regelverk, kunskapsbaser, syften, målsättningar, önskemål och förutsättningar kan det uppstå 

konflikter som förhindrar samverkan mellan de inblandade parterna (jfr. ibid.).  

 

3.2 Implementeringsteori 

Implementeringsteori kan hjälpa oss att förstå vilka omständigheter som är betydande vid 

implementering av politiska beslut i offentlig förvaltning. Med hjälp av denna teori finns 

alltså möjlighet att belysa olika förklaringar till varför implementeringen av den reviderade 

socialtjänstlagen gällande missbruk av spel om pengar tycks fungera bra eller mindre bra. 
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Implementering kan definieras som ”förverkligandet i förvaltningen av politiska beslut” 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Enligt Lundquist (1992) bör tre kriterier vara uppfyllda för att 

en implementeringsprocess ska lyckas. Dessa kriterier är formulerade utifrån tillämparens 

roll. För det första bör tillämparen förstå beslutet. Precisa målsättningar och tydlig styrning 

sägs underlätta förändringsarbetet. Bristande kunskap kan, enligt Lundquist, många gånger 

bero på att de politiska besluten är alltför vaga eller motstridiga. Tillämparen bör också 

praktiskt kunna realisera beslutet – alltså besitta tillräckliga resurser för att utföra åtgärderna 

såsom förväntat. Slutligen bör tillämparen vilja genomföra beslutet. Tillämparens inställning 

och avsikt beskrivs vara avgörande för implementeringsprocessens utfall.  

 

3.3 Sammanfattning 

Socialtjänsten kan förstås som en MBO. Vuxenenheten ägnar sig åt people processing. 

Handläggare inom denna enhet är verksamma inom professionens domän, men påverkas 

också av vad som sker inom övriga domäner. Nämnda handläggare kan benämnas 

gräsrotsbyråkrater. De bör ta hänsyn till klienten och samtidigt beakta rådande 

organisatoriska villkor. Deras handlingsutrymme påverkas av en rad faktorer. Handläggare 

samverkar både intra- och interorganisatoriskt. Samverkan formas bland annat av grad av 

specialisering och att representanter från olika MBO kan ha skilda institutionella logiker. 

Sammanfattningsvis kan sägas att flera organisatoriska faktorer kan påverka hur handläggare 

upplever sina förutsättningar att arbeta enligt den reviderade socialtjänstlagen. Även andra 

förhållanden kan ha betydelse, varför implementeringsteori här ingår som ett komplement till 

organisationsteori. Om man applicerar implementeringsteori på vår studie, kan det anses 

viktigt att handläggare inom socialtjänstens vuxenenhet dels förstår vad den reviderade 

socialtjänstlagen innebär, dels kan och vill arbeta i enlighet med lagändringarna.  

Organisationsteori kan sägas bidra med en övergripande bild av handläggares spelplan 

och används som den primära teoretiska utgångspunkten vid analysen av denna studies 

resultat. Implementeringsteori är däremot mer specifik i sin karaktär och tillämpas i 

analysavsnittet för att belysa ytterligare några aspekter i materialet.  
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4. Metod 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis studiens forskningsdesign i förhållande till syfte och 

frågeställningar. Detta följs av en beskrivning av förförståelse, urval och tillvägagångssätt. 

Därefter diskuteras studiens trovärdighet i förhållande till validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Avsnittet avrundas med en diskussion kring etiska ställningstaganden.  

 

4.1 Forskningsdesign 

Denna studie är kvalitativ i sin ansats och bygger på data från sju intervjuer. En kvalitativ 

ansats kan anses svara upp mot studiens syfte och frågeställningar, eftersom vi efterfrågar 

handläggares erfarenheter och subjektiva upplevelser (jfr. Backman, 2016; Larsson, 2005).  

Fokus ligger på handläggares egna beskrivningar av hur de upplever förutsättningarna 

att arbeta enligt socialtjänstlagen gällande missbruk av spel om pengar. Kvalitativa intervjuer 

torde betraktas som en lämplig metod för att generera sådan data. Nämnda metod medger 

också möjlighet att, på ett förhållandevis tidseffektivt sätt, erhålla djupgående och riklig 

information om studiens ämnesområde (jfr. Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

 

4.2 Förförståelse 

En anledning till att vi inledningsvis valde att fokusera vår uppsats kring spel om pengar, var 

att vi båda ansåg oss sakna viktig ämneskunskap. I ett tidigt skede började vi söka efter, läsa 

och sammanställa tidigare forskning och blev på så sätt mer bevandrade inom området. Den 

forskning vi tog del av, hjälpte oss att precisera studiens problemformulering, syfte och 

frågeställningar och lade således även grunden för bland annat metodval och intervjufrågor. 

En nackdel med att ta avstamp i det som redan har producerats av andra forskare, är att det 

kan vara svårare att uppmärksamma nya upptäckter (Backman, 2016). Vissa hävdar snarare 

att man bör gå in i ett nytt forskningsfält utan beläsenhet inom området för att undvika att bli 

alltför inrutad i sitt arbete (ibid.). Under studiens gång strävade vi förvisso efter att bibehålla 

ett öppet förhållningssätt, men vi är också införstådda med att vårt initiala tillvägagångssätt 

kan ha inneburit att vi förbisåg vissa relevanta aspekter. Samtidigt kan det anses oundvikligt 

att en del aspekter hamnar i förgrunden, medan andra hamnar i bakgrunden (jfr. Svensson & 

Ahrne, 2015).  
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4.3 Urval av informanter 

Informanterna i denna studie är sju handläggare inom socialtjänsten, vilka arbetar med  

vuxna klienter. Tre av informanterna saknar socionomexamen, varför vi använder termen 

handläggare framför socialsekreterare. I urvalet ingår inte handläggare inom 

mottagningsenheter eller försörjningsstödsenheter, trots att även dessa kan komma i kontakt 

med personer som har spelproblem. Den främsta anledningen till att dessa exkluderas från 

studien är att de inte arbetar med att utreda och bedöma behov av stöd i ärenden som rör 

spelproblem, vilket studiens första frågeställning berör. Inte heller handläggare som arbetar 

med klienter under 18 år ingår i denna studie. Detta främst av den anledning att vi inte såg 

möjlighet att undersöka alla intressanta aspekter inom tidsramen för studiens genomförande.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 

I denna del redogör vi för hur vi har gått tillväga i arbetsprocessens olika skeden. I avsnittet 

”efter intervjuerna” beskrivs vår arbetsgång vid bearbetning och analys av materialet.  

 

4.4.1 Inför intervjuerna 

Eftersom kontaktuppgifter till enskilda handläggare inom socialtjänsten var omständliga för 

oss som utomstående att få tag på, kontaktades i ett första steg enhetschefer. Dessa fick en 

kort beskrivning av studien via e-post och ombads vidarebefordra ett informationsbrev till 

sina anställda (se bilaga 1). I detta informationsbrev uppmanades potentiella informanter att 

kontakta oss vid intresse att delta i studien. Förfrågan skickades till totalt tio enhetschefer. 

Vår förhoppning var att detta skulle generera mellan sex och åtta informanter. Sammanlagt 

kontaktade fem handläggare oss och meddelade sitt intresse. En av dessa valdes bort, 

eftersom personen inte hade möjlighet att intervjuas inom vår uppsatta tidsram. I syfte att 

värva ytterligare informanter ringde vi sedan runt till flera kommuners telefonväxlar och 

mottagningsenheter och slussades på den vägen vidare till enhetschefer, förste 

socialsekreterare och enskilda handläggare. Även de tre informanter som rekryterades på 

detta sätt, fick ta del av informationsbrevet via e-post inför intervjuerna. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förordar ett mer slumpmässigt urval. De 

framhåller att urvalet kan ske med vissa intressen i åtanke om ledningen i den studerade 

organisationen tillåts ansvara över att vidarebefordra information eller välja informanter. För 

vår del fanns en risk att enhetscheferna vi kontaktade, endast delade det bifogade brevet med 
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handläggare de trodde skulle ge en positiv bild av organisationen. Det fanns också en risk att 

de inte förmedlade informationsbrevet över huvud taget. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

menar att man kan be om förteckningar över anställda och därigenom göra mer slumpmässiga 

urval. Sådana listor torde dock inte vara något enhetschefer inom socialtjänsten har stöd att 

dela med utomstående. Vi fann därmed våra alternativ tämligen begränsade.  

Då samtalet kan påverkas av var intervjun äger rum, bör val av intervjuplats övervägas 

noga (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Eftersom vi önskade att studiens informanter 

skulle känna sig bekväma i situationen, fick de möjlighet att själva bestämma intervjuplats. 

Samtliga informanter föreslog sina egna lokaler, varpå vi höll intervjuerna där.  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) betonar vikten av att förbereda någon form  

av intervjumall, eftersom frågeställningar annars kan glömmas bort under intervjutillfället. 

Av denna anledning utformade vi en intervjuguide innehållande ett antal öppna intervjufrågor 

med tillhörande följdfrågor, ämnade att täcka in studiens övergripande frågeställningar (se 

bilaga 2). I samband med att vi utformade denna guide, diskuterade vi också igenom hur vi 

skulle gå tillväga vid intervjutillfällena. En stor fördel med vald metod är att den tillåter 

flexibilitet (ibid.). För att tillvarata denna fördel, kom vi överens om att vi skulle ge oss själva 

frihet att anpassa ordningen i vilken intervjufrågorna ställdes efter hur samtalen artade sig. Vi 

kom även överens om att vi skulle lämna utrymme för följdfrågor och frågor av mer ledande 

karaktär, eftersom sådana skulle ge oss möjlighet att pröva tillförlitligheten i informanternas 

svar och verifiera våra egna tolkningar (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014; Larsson, 2005).  

 

4.4.2 Under intervjuerna 

Respektive intervju inleddes med att vi frågade om informanten hade tagit del av det initiala 

informationsbrevet. Samtliga informanter uppgav att de hade läst detta och därmed visste vad 

intervjun skulle komma att handla om. För att säkerställa att varje informant hade koll på sina 

rättigheter informerade vi muntligen om att personen i fråga hade rätt att, när som helst under 

intervjun, låta bli att svara på en fråga eller avbryta. Vi berättade också att uppgifter såsom 

personnamn och namn på kommuner inte skulle komma att ingå i uppsatsen. Därefter bad vi 

om samtycke till att spela in samtalet, vilket samtliga gav medgivande till.  

Under intervjutillfällena användes intervjuguiden som ett hjälpmedel för att säkerställa 

att vi berörde de mest centrala delarna. Precis som planerat, tillät vi oss själva att anpassa 

intervjuerna efter hur samtalen utvecklade sig. Vi ställde följdfrågor som ”Hur menar du?”, 
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”Kan du berätta mer?” och ”Kan du ge ett exempel?” – dels för att uppmuntra utförligare 

svar, men också för att upptäcka oklarheter och motsägelser i informanternas uttalanden. 

Frågor i stil med ”Menar du att …?” ställdes också i syfte att reducera missuppfattningar. En 

av oss hade huvudansvaret för att ställa frågor och följa intervjuguiden, medan den andra 

främst ansvarade för att fånga upp viktiga uttalanden och hålla tidsramen. Dessa roller byttes 

mellan varje tillfälle. Vår initiala plan var att tidsåtgången för respektive intervju skulle ligga 

på 45–60 minuter. I två fall drog dock intervjuerna över tiden med några minuter.  

Respektive intervju avslutades med att vi tackade informanten för att hen hade tagit sig 

tid. Vi informerade också om att vi skulle transkribera samtalet och frågade om informanten 

önskade ta del av den utskrivna intervjun. Två av informanterna antog erbjudandet.  

 

4.4.3 Efter intervjuerna 

Intervjuerna transkriberades i tät anslutning till respektive intervjutillfälle. Vi delade upp 

transkriberingsarbetet mellan oss och läste, kommenterade och korrigerade varandras delar. 

Därefter kontrollerade vi transkriberingsreliabiliteten genom noga jämförelser mellan den 

transkriberade texten och det inspelade ljudet (jfr. Kvale, 1997). Talspråk översattes till 

skriftligt språk. I övrigt bevarades informanternas egna ordval och formuleringar. Inga namn 

på personer, städer eller kommuner skrevs ut i text. 

Parallellt med intervjuerna och transkriberingsarbetet, justerades avsnittet tidigare 

forskning en aning. Även teoriavsnittet utvecklades längs vägen. Att teoridelen skulle komma 

att justeras beroende på vad som betonades under intervjuerna och vilka mönster som 

framträdde under transkriberingsprocessen, var också något vi hade räknat med på förhand.  

Även analysarbetet påbörjades parallellt med detta. Larsson (2005) framhåller att det 

kan vara utmanande att genomföra en kvalitativ analys, eftersom det saknas enkla 

metodregler att förhålla sig till. Vårt initiala analysarbete inleddes redan i samband med 

intervjutillfällena. Under bilresorna hem från intervjuerna diskuterade vi igenom svaren – 

dels i förhållande till syfte, frågeställningar och teori och dels i förhållande till de svar vi fått 

vid andra intervjutillfällen. Det mer formella analysarbetet inkluderade flera genomläsningar 

av transkriptionerna. Både vid själva transkriberingsarbetet och vid genomläsningarna av 

transkriptionerna, markerades och kommenterades intressanta teman och återkommande 

begrepp i dokumenten – först spontant och sedan mer fokuserat. Även beskrivningar som 

talade emot iakttagna mönster markerades. Med andra ord kan sägas att materialet kodades 
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(jfr. Rennstam & Wästerfors, 2015). I bearbetningen av materialet sammanfattade vi också 

informanternas intervjuuttalanden, sorterade in dem efter studiens frågeställningar och 

antecknade möjliga teoretiska kopplingar. Text skrevs ihop, skrevs om och reducerades sedan 

i flera omgångar med ambitionen att återge materialet på ett rättvisande sätt. Citat från 

informanterna inkluderades i syfte att stärka tillförlitligheten. 

 

4.5 Trovärdighet 

4.5.1 Validitet 

Med validitet avses bland annat i vilken utsträckning vald metod undersöker det den syftar till 

att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann framhåller dock att 

validitet inte enbart är en fråga om vilka metoder som används. De förordar en fortlöpande 

validering under hela forskningsprocessen och menar att validiteten vilar på förmågan att 

ifrågasätta, kontrollera och teoretiskt tolka sina upptäckter.  

I denna studie sökte vi stärka validiteten genom att skapa kongruens mellan syfte, 

frågeställningar och metodval. Vi utformade även vår intervjuguide liksom presenterade 

resultatet med studiens syfte och frågeställningar som utgångspunkt.  

Enligt Svensson och Ahrne (2015) kan validiteten även stärkas genom triangulering – 

alltså genom att kombinera olika metoder, teoretiska perspektiv, typer av data eller forskare. 

Denna studies validitet kan därmed tänkas stärkas av att vi tillsammans diskuterade igenom 

alla de val vi ställdes inför och genomgående konfronterade varandras tolkningar och texter. 

Vi använde även två teoretiska perspektiv vid analysen av studiens resultat. 

 

4.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet hänför sig till tillförlitligheten i en studies resultat och behandlas många gånger  

i relation till frågan om resultatet kan reproduceras av andra forskare vid en annan tidpunkt 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Tillförlitligheten i denna studies resultat kan tänkas stärkas av 

att vi kontrollerade informanternas uttalanden löpande under intervjutillfällena. Vi varvade 

olika typer av frågor för att få en bättre förståelse för meningsinnehållet i svaren och för att 

upptäcka eventuella oklarheter eller motsägelser. Vi skiftade också våra inbördes roller 

mellan olika intervjutillfällen. Reliabiliteten torde även stärkas av att vi läste igenom och 

kommenterade varandras transkriptioner samt kontrollerade den transkriberade texten i 
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relation till det inspelade ljudet. Vid arbetet med resultatavsnittet var vår ambition att skapa 

en god representation av materialet (jfr. Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Även en studies grad av transparens, det vill säga genomskinlighet, kan sägas påverka 

tillförlitligheten (jfr. Svensson & Ahrne, 2015). I denna studie ingår en noga redogörelse av 

vår forskningsprocess samt resonemang kring styrkor och svagheter i vår forskningsdesign. 

Detta eftersom vi önskar göra det möjligt för utomstående att granska våra val.  

En faktor som kan tänkas försvaga studiens reliabilitet är att vi tillät oss själva att 

avvika från intervjuguiden. Det kan därmed vara svårt för andra forskare att reproducera 

resultatet. Samtidigt bör detta anses vara svårt oavsett, eftersom resultatet kan påverkas av 

många faktorer. Intervjuarens bemötande och empatiska förmåga torde exempelvis kunna 

påverka vilka svar som ges av informanterna.  

 

4.5.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar bland annat om möjligheterna att säga något om en större 

population eller en annan miljö än den som har studerats (Svensson & Ahrne, 2015). 

Eventuella generaliseringsanspråk inom kvalitativ forskning bör dock alltid göras med 

försiktighet (ibid.). Det faktum att vi enbart intervjuade sju icke slumpmässigt utvalda 

personer, kan tänkas minska våra generaliseringsmöjligheter ytterligare. Möjligen går det att 

tala om teoretisk generalisering – det vill säga försök att relatera resultatet till mer allmänna 

teorier och begrepp (jfr. Svensson & Ahrne, 2015; Öberg, 2015).  

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Larsson (2005) betonar att den kvalitativa ansatsen ställer höga krav på etiska aspekter. I 

arbetet med denna studie ämnade vi därför följa Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

huvudkrav. I enlighet med informationskravet informerade vi informanterna om studiens 

syfte och upplägg, att intervjun var frivillig att delta i, hur lång tid intervjun beräknades ta 

och att studien skulle komma att publiceras. Vi informerade även om att de när som helst 

kunde avstå från att svara på en fråga eller avsluta sin medverkan i studien. Detta i enlighet 

med samtyckeskravet. Eftersom principen om informerat samtycke är en viktig etisk 

grundbult i all forskning (Öberg, 2015), skickade vi både ut skriftlig information om studien 

inför intervjuerna och redogjorde för de viktigaste delarna vid uppstartsfasen av varje 

intervju. Vi uppmuntrade också informanterna att höra av sig vid eventuella frågor. Principen 
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om konfidentialitet innebär att uppgifter om enskilda individer ska förvaras och redovisas på 

så sätt att utomstående inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, ibid.). För att svara upp mot 

detta, informerade vi om att vår studie inte skulle komma att innehålla några namn på 

personer, kommuner eller städer. Sådan information skrevs inte heller ut i text. Ljudfiler och 

textfiler förvarades utan åtkomst för obehöriga under arbetets gång och ljudfilerna raderades 

då vi hade transkriberat intervjuerna. Enligt nyttjandekravet får insamlade uppgifter om 

enskilda endast användas för forskningsändamål. Att data från intervjuerna enbart skulle 

komma att användas i forskningssyfte, är något vi borde ha tydliggjort inför intervjuerna. 

Tyvärr missades detta. I stället skickade vi ut denna information i efterhand via e-post. Vi 

borde även ha inkluderat information om risker med deltagande i studien i förväg. Detta var 

dock något vi redogjorde för vid intervjutillfällena. Vi såg att det fanns en potentiell risk att 

informanterna skulle kunna bli igenkända av exempelvis sina enhetschefer, kollegor eller 

andra som hade kännedom om deras deltagande i studien, och informerade därför om detta.  

Vissa etiska frågor kan inte formaliseras genom universella principer (Öberg, 2015). 

En sådan fråga som aktualiserades under denna studie, var huruvida vi skulle dela våra 

intervjufrågor med informanterna inför intervjuerna. En informant bad nämligen om att få ta 

del av frågorna på förhand för att kunna förbereda sig. Vi valde att gå med på detta, medvetna 

om att det skulle kunna påverka svaren. Samtidigt behöver denna förberedelse inte 

nödvändigtvis innebära mindre autentiska svar.  
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5. Resultat 
Detta avsnitt inleds med en kort presentation av studiens informanter. Resultatet presenteras 

sedan i fyra övergripande teman, vilka tar avstamp i studiens syfte och frågeställningar; det 

praktiska arbetet, kunskap, möjligheter och utmaningar samt förutsättningar.  

 

5.1 Presentation av informanterna 

Informanterna i denna studie är sju handläggare inom socialtjänsten, vilka arbetar med vuxna 

klienter. Fyra informanter har socionomexamen och resterande tre annan eftergymnasial 

utbildning. Informanterna arbetar inom sex kommuner med varierande befolkningsmängd. 

Den minsta kommunen har mellan 5 000 och 10 000 invånare och den största fler än 100 000 

invånare. Kommunerna är lokaliserade i tre olika län i Mellansverige. Informanterna har varit 

yrkesverksamma inom socialtjänsten mellan två månader och 35 år och arbetat som 

handläggare på sina nuvarande arbetsplatser mellan två månader och 15 år. Två av studiens 

informanter började arbeta inom socialtjänsten efter att ändringarna i socialtjänstlagen trädde 

i kraft den första januari 2018. En av dessa saknar egen erfarenhet av arbete med klienter som 

har spelproblem. Samtliga informanter arbetar i förvaltningar som tycks präglas av så kallad 

problembaserad specialisering. Informanternas uttalanden markeras med siffrorna 1–7.  

 

5.2 Det praktiska arbetet 

5.2.1 Antal hjälpsökande 

Majoriteten av studiens informanter uppger att fler personer med spelproblem söker hjälp av 

socialtjänsten i dag jämfört med tidigare. De menar att de ser en ökning sedan ändringarna i 

socialtjänstlagen trädde i kraft, men framhåller samtidigt att det inte rör sig om en kraftig 

tillströmning av hjälpsökande. En informant (2) anger att ungefär en femtedel av hens 

aktuella ärenden berör spel om pengar och beskriver att ”det är ganska många som söker”. 

Resterande beskriver omfattningen av klienter med spelproblematik som förhållandevis liten.  

 

5.2.2 Vägar in 

Studiens informanter vittnar om att vuxna personer med spelproblem främst blir aktuella hos 

socialtjänsten genom egna ansökningar om stöd. Problemen är då vanligtvis ganska 

omfattande. Spelproblematik uppmärksammas även till följd av så kallade orosanmälningar. 
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En informant (6) förklarar att en av hens klienter berättade om, och sökte hjälp för, sina 

spelproblem som ett resultat av att personalen på förskolan anmälde oro över ett barns 

situation. Genom utredningssamtal framkom att föräldern i fråga spelade bort stora delar av 

familjens inkomster och att detta påverkade barnet negativt. Det händer också att anhöriga till 

personer med spelproblem hör av sig till socialtjänsten. Handläggare kan i dessa fall bistå 

med information och råd.  

Flera informanter berättar att det förekommer att spelproblem uppmärksammas hos 

försörjningsstödsenheten. Den fortsatta ärendegången skiljer sig sedan åt mellan olika 

kommuner. En informant (4) förklarar att ärendet i ett sådant fall vanligen går tillbaka till 

deras mottagningsenhet, för att sedan fördelas vidare till vuxenenheten. En annan informant 

menar att organisationsstrukturen möjliggör ett effektivt samarbete: 

 

Rent generellt när man har en integrerad förvaltning, så är det ju mycket lättare än vad det är  

när man sitter i större förvaltningar. Där är det lite mer stuprörsverksamheter. Om någon på 

försörjningsstöd träffar en person med någon form av missbruk, kommer de ju bara och hämtar  

mig. Har jag tid så kommer jag in på besöket och har jag inte tid så får jag klientens uppgifter  

och så ringer jag till dem sen. Så det är ju ganska enkelt. Jag tror att det är lättare för  

medborgarna att få snabbt stöd än vad det är i en större kommun. (1) 

 

Informanterna beskriver även att socialtjänstens öppenvård kan utgöra ett första steg in för 

hjälpsökande. Vanligen erbjuds nämligen ett antal stödsamtal hos öppenvården även utan ett 

biståndsbifall från en handläggare. Önskar den hjälpsökande stöd utöver dessa samtal, kan 

hen ansöka om det. I samband med att personen lämnar in en ansökan, inleds också en 

utredning. En av informanterna beskriver hur det kan gå till vid en överlämning: 

 

Det kan ju finnas de som är på öppen ingång […]. De får gå där några samtal. De får väl gå upp till 

fem gånger själva. […]. Sedan behövs ett beslut. Och det kan ju vara personer som kommer på det  

viset – att [kontakt på öppenvården] träffar någon och signalerar till mig att ’nu har vi en person  

som jag har träffat några gånger och vi behöver ses tillsammans’. (5) 

  

5.2.3 Upptäcka och identifiera 

Studiens informanter arbetar på olika sätt för att upptäcka och identifiera spelproblem. Vissa 

screenar efter spelproblem på ett mer rutinmässigt sätt, medan andra menar att de försöker 
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komma ihåg att ställa frågor som berör spel om pengar vid utredningsarbetets inledningsfas. 

Några informanter berättar att de sällan eller aldrig frågar om spelproblematik såvida inte 

klienten specifikt ansöker om bistånd för sådana problem.  

Tre av studiens informanter uppger att de använder instrumentet ASI (Addiction 

Severity Index) som stöd vid utredning av alkohol- och narkotikamissbruk. Till ASI finns 

numera en särskild tilläggsmodul – ASI Spel. Detta är två av de tre informanterna medvetna 

om. De menar att tillägget innebär att de ställer frågor som rör spel om pengar till alla klienter 

som ansöker om hjälp för substansmissbruk. ASI används alltså som ett hjälpmedel för att 

screena efter spelproblem hos sårbara klientgrupper. En informant beskriver att detta 

tillvägagångssätt kan bidra till att man fångar upp fler personer med spelproblem: 

 

De har ju lagt till det området [spel], så nu frågar jag alla som söker för missbruk av alkohol och 

narkotika kring spelande också. Det blir lite per automatik när det ligger som ett livsområde. Så  

då tänker jag att man kanske upptäcker fler än vad man gjorde innan också – med lite tur. (1) 

 

En informant använder ASI, men är inte medveten om att det däri finns ett särskilt avsnitt 

inriktat mot spelproblem. Informanten framhåller i stället att hen väntar på att instrumentet 

ska uppdateras för att även inbegripa just frågor som rör spel om pengar. Hen menar att en 

sådan uppdatering troligen skulle innebära att fler personer med spelproblem 

uppmärksammas och får hjälp. Denna informant berättar vidare att hen använder sig av 

frågeformuläret NODS-PERC i arbetet. De fyra frågorna i formuläret ställs till personer som 

själva ansöker om hjälp för spelproblem. Frågor om spelande ställs alltså vanligtvis inte vid 

utredning av andra missbruk. Informanten förklarar varför: 

 

Det finns liksom ingen tradition på det. Det ingår inte i ASI, så det är ju en fråga som man ska  

komma ihåg att … – ’Hur har du det med ditt spelande? Spelar du på hästar? Köper du lotter?’  

Alltså, så att man får med det. Det måste man ju aktivt träna in i huvudet. Har man jobbat i  

35 år så är det inte så lätt att lära sig nya vanor, ska jag tala om. (2) 

 

Två informanter berättar att de har utbildning i ASI, men inte använder instrumentet. En av 

dem (6) säger att hen vanligen inte ställer frågor om spel vid utredning av andra former av 

missbruk, men menar att ”det kanske skulle vara en bra grej att ha med i utredningsmallen”. 

24 



 

Den andra informanten (7) uppger att ASI inte används på grund av tidsbrist och betonar att 

hen tycker att det är synd eftersom det är ett ”bra verktyg”. 

Två av studiens informanter anger att de saknar utbildning i ASI. En av dem säger att 

hen troligen kommer att få gå en sådan utbildning inom snar framtid. Denna informant 

nämner även att hen försöker komma ihåg att ställa frågor om spel om pengar till klienter 

med alkohol- och narkotikamissbruk, men menar att sådana frågor lätt glöms bort: 

 

Man brukar alltid fråga lite om hur ekonomin ser ut och vad man har för inkomst. Många har ju 

problem med att behålla lägenheter och betala hyror och sådant, så då brukar man ju gå in på det  

– ’Vad beror det på? Vad går pengarna till?’ […]. Men det blir oftast inte ett fokus i samtalen,  

utan fokus ligger på alkoholen och drogerna. Så det glöms lätt bort, upplever jag. (3) 

 

Den andra informanten framhåller att hen strävar efter att ha ett öppet förhållningssätt vid 

utredningssamtal och hoppas på så sätt fånga upp eventuella spelproblem. Informanten 

uppger att hen generellt sett inte ställer frågor om spelproblematik och tillägger sedan: ”Det 

är väl någonting som jag skulle behöva börja fråga om, på något vis.” Hen menar att de skulle 

behöva arbeta ”mer förebyggande”, ”lite större” och ”med ett annat tänk”. Informanten 

nämner även att hen känner till att man inom försörjningsstödsenheten har uppmärksammat 

att vissa klienter spelar mycket, men inte drivit frågan vidare: 

 

De lämnar ju in kvitton och kontoutdrag och där kan de se vilka som spelar mycket. Så det är ju  

sådant som vi skulle kunna prata om – ’Ska vi göra något åt de här personerna, eller ska vi låta  

dem hålla på?’ Det har vi ju inte diskuterat. […]. Jag fick mig en liten tankeställare på just det  

här med att upptäcka och det här med försörjningsstöd. För de sa ju att de har sett … (5) 

 

5.2.4 Utreda och bedöma 

Informanternas tillvägagångssätt vad gäller det utredande arbetet skiljer sig också åt i vissa 

avseenden. Samtliga informanter uppger att de gör en social utredning som underlag för 

bedömning och beslut om insatser. Färre än hälften kombinerar den sociala utredningen med 

något slags bedömningsinstrument.  

En informant (1) uppger att hen använder ASI Spel som en del av utredningen av en 

individs spelproblematik. En annan informant (4) använder först ASI Spel för att screena 

efter spelproblem, för att sedan följa upp med ett bedömningsinstrument kallat GAMES 
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(Gambling Assessment Measures and Evaluation Scale). Informanten berättar att GAMES är 

framtaget av upphovsrättsinnehavaren till ADDIS (Alkohol Drog Diagnos Instrument) – ett 

bedömningsinstrument som används för att identifiera och diagnostisera skadligt bruk, 

missbruk eller beroende av alkohol och andra droger. En GAMES-intervju innehåller 

närmare 60 frågor och används för att bedöma behov av insats vid spelproblem. 

En av studiens informanter berättar att hen använder bedömningsinstrumentet NODS 

som en del av utredningen. Informanten förklarar att hen använder den version som mäter 

spelandet under de senaste 30 dagarna. Hen beskriver förfarandet under utredningsarbetet:  

 

Vi kallar dem på besök och så gör vi den här skattningen. Och så sammanställer man den. Sedan  

tar man ett nytt besök och ett utredningssamtal. Då utreder vi nog ungefär precis på samma sätt  

som alla utredningar. Det här är någon form av mall, för att få med allting. (2) 

 

Övriga fyra informanter uppger att de inte använder bedömningsinstrument. De förklarar att 

den sociala utredningen på egen hand utgör underlag för bedömning och beslut om insatser. 

De flesta informanter anger att de har en mall med frågeområden som de utgår ifrån vid 

utredningssamtal. En informant ger några exempel på frågor hen kan ställa vid ett samtal med 

en person som ansöker om bistånd för spelproblem: 

 

Ja, dels hur det påverkar hela ens livssituation när det gäller boende och problem att betala  

räkningar med hyra och el. Har elen blivit avstängd någon gång för att man inte har pengar? Fattas  

det mat? Har man ansökt någon gång om akuta matpengar? Ja, men liksom hur det påverkar hela  

livssituationen. […]. Vi har ju en utredningsmall då som man oftast går efter. (6) 

 

Ett tydligt mönster i intervjusvaren från informanterna är att de säger sig göra en samlad och 

individuell bedömning av den hjälpsökandes hela livssituation. Ett annat mönster är att 

informanterna generellt sett inte ger avslag på ansökningar om stöd vid spelproblem. En 

informant (2) säger att hen alltid beviljar någon form av insats och förklarar: ”Jag tänker att 

en människa som ansöker behöver, för annars skulle personen inte ansöka.” En annan 

informant för ett liknande resonemang: 
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Jag tänker att folk inte söker stöd av oss för att de tycker att det är roligt att prata med  

socialtjänsten. Även fast det kanske inte är några jättestora bekymmer, så kanske det finns ett  

begynnande problem. […]. Så jag tänker ’hellre ett bifallsbeslut för mycket än ett för lite’.  

Och jag jobbar i en organisation som tillåter det tänket också. (1) 

 

De flesta informanter betonar emellertid att de i första hand överväger om klientens behov av 

stöd kan tillgodoses genom insatser från kommunens öppenvård. Om så bedöms vara fallet, 

kan en ansökan om externa insatser avslås. 

Några informanter berättar att de vanligtvis inte överväger andra insatser än de som 

finns att tillgå inom öppenvården. En informant (5) säger att hen upplever att det inte finns så 

många andra möjligheter och tillägger sedan: ”Det är ju ändå öppenvården vi ska använda i 

första hand. Det är liksom den vägen vi vill styra in dem på, för vi betalar ju för det.” En 

annan informant (6) uppger att hen endast bedömer huruvida det finns ett hjälpbehov och 

sedan överlåter till öppenvården att, i dialog med klienten, avgöra vilken insats hos dem som 

bäst överensstämmer med behovet. Samma informant framhåller att externa insatser medför 

högre kostnader för kommunen och att detta är något hen tar hänsyn till. Hen förklarar också 

att ett bifallsbeslut av externa resurser vanligen föregås av flera försök inom öppenvården. 

Majoriteten av informanterna understryker dock att klientens behov är avgörande vid 

bedömningen. En informant (1) nämner exempelvis att hen ”får skapa lite insatser när det inte 

finns”. Flera informanter lyfter också att det är olika förfaranden beroende på vilken insats 

det gäller. Generellt sett tycks handläggare ha delegation att bevilja interna insatser, medan 

externa insatser måste beviljas högre upp i hierarkin. 

 

5.2.5 Insatser 

Tillgängliga behandlingsalternativ inom öppenvården varierar mellan kommunerna.  

Tre informanter anger att öppenvården kan erbjuda KBT-inriktade samtal och ytterligare tre 

berättar att behandlingen främst utgår ifrån tolvstegsprogrammet. Informanterna tycks vara 

överens om att den behandling som erbjuds inom öppenvården är av god kvalitet. De flesta 

nämner också att samarbetet med öppenvården fungerar bra. Ett par informanter säger att de 

kan erbjuda klienter plats på stödboende inom kommunen. De flesta informanter uppger även 

att det finns möjlighet att köpa in externa resurser vid behov.  
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5.3 Kunskap 

5.3.1 Informanternas egna bedömningar 

Majoriteten av studiens informanter berättar att de anser sig ha tillräckliga kunskaper om 

spelproblem, den reviderade socialtjänstlagen och socialtjänstens utökade ansvarsområde för 

att kunna utföra sitt arbete på ett adekvat sätt. Två informanter framhåller att de anser sig 

behöva utveckla sina kunskaper.  

 

5.3.2 Information och utbildning i samband med revideringen 

Fler än hälften av studiens informanter uppger att de inte förberedde sig särskilt mycket inför 

att revideringen av socialtjänstlagen skulle träda i kraft. Nästan alla framhåller emellertid att 

de tog del av information om vad lagändringarna skulle komma att innebära i form av 

exempelvis nyhetsbrev. Ett par informanter berättar också att de på eget initiativ sökt 

information om spelproblem och socialtjänstens ansvarsområde från källor såsom 

Socialstyrelsen och Regeringskansliet. En informant (5) anger att hen inte tagit del av någon 

information över huvud taget, varken före eller efter januari 2018. Denna informant började 

arbeta inom socialtjänsten ungefär två månader efter lagändringarnas ikraftträdande.  

Tre informanter berättar att de har gått utbildningar med fokus på spelproblem.  

I två av fallen var utbildningarna webbaserade. En av informanterna (3) berättar att den 

webbutbildning hen tog del av bestod av filmklipp, information, frågor och praktiska 

övningar. Informanten uppger att hen bland annat fick information om hur lagstiftningen är 

utformad, hur hjärnans belöningssystem fungerar samt vilka varningstecken handläggare bör 

hålla utkik efter. Informanten anser att webbutbildningen bidrog med nyttig kunskap. Den 

andra informanten (2) tycks ha svårare att minnas vad som ingick i webbutbildningen hen tog 

del av. De båda framhåller att de hade föredragit att en person gav information på plats.  

En informant berättar att hen, inför ändringarna i lagstiftningen, åkte iväg på en kortare 

utbildning om spelproblem ur ett behandlingsperspektiv. Med på utbildningen var också 

kommunens alkohol- och drogterapeut. Informanten menar att behandlingspersonal behöver 

mer utbildning om spelproblem än vad handläggare behöver och förklarar varför:  
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Det är ju mer gentemot behandlingssidan man måste utbilda utifrån att det är de som kanske får  

ha ett annat angreppssätt än vid alkohol och narkotika. Men just utredningsmässigt och bedöma 

 – där känns det inte som att det är någon större skillnad faktiskt. (1) 

 

En annan informant (2) berättar att behandlingspersonalen inom kommunens öppenvård fick 

gå en utbildning om spelproblem inför revideringen av socialtjänstlagen. De vidarebefordrade 

sedan information till handläggare. Informanten fick därigenom vetskap om att instrumenten 

NODS-PERC och NODS rekommenderas av Socialstyrelsen.  

 

5.3.3 Socionomutbildningen 

Som nämnt, har fyra av sju informanter socionomexamen. Flera av dessa framhåller att de 

tycker att undervisningen inom socionomprogrammet bör fokusera mer på missbruks- och 

beroendeproblematik. Ett par informanter nämner också att de inte kan minnas att man 

pratade om spelproblem alls under utbildningstiden. En informant förklarar varför hen tycker 

att ämnesområdet bör prioriteras: 

 

Jag tycker att det är synd att inte skolan fokuserar på det mer. Jag tänker eftersom att det är allmänt 

känt att saker tar tid på arbetsplatserna. Att sätta ihop nya riktlinjer och nya sätt att arbeta efter, det 

tar lång tid av någon anledning. Och då tycker man att socionomutbildningen och skolan borde  

ligga lite i framkant och pusha på detta. (3) 

 

5.4 Möjligheter och utmaningar 

5.4.1 Större möjlighet att hjälpa till 

Flera av studiens informanter berättar att de kom i kontakt med spelproblematik även innan 

socialtjänsten hade lagstadgat ansvar att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar 

samt bistå med stöd- och behandlingsinsatser. Vissa informanter menar att de redan innan 

revideringen hade möjlighet att bevilja insatser utifrån tillgängliga resurser, medan andra 

anger att de hänvisade hjälpsökande till regionen under denna period. En informant (1) 

förklarar att hen anser att ansvaret bör ligga hos socialtjänsten: ”Det var många som ringde 

förr, när det låg på regionen, som blev lite förvånade när det inte var vi. Så jag tänker att det 

har halkat rätt när det har kommit till oss.” En annan informant (2) framhåller att hen är 

osäker på huruvida man inom hälso- och sjukvården arbetade aktivt med frågan. I dag 
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upplever flera informanter att de har möjlighet att hjälpa de klienter som söker hjälp för 

spelproblem, vilka de menar kan ha hamnat mellan stolarna tidigare. 

 

5.4.2 Samverkan med hälso- och sjukvården 

Nästan alla informanter uppger att samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården fungerar mindre bra – särskilt i frågor som rör spelproblematik. Flera informanter 

uttrycker en önskan om utökad samverkan mellan instanserna för att bättre kunna möta 

behoven hos klienter med sammansatta problem. De beskriver att det är vanligt med 

samsjuklighet och att det då kan krävas att man samordnar resurser från flera håll. De flesta 

informanter anger vidare att de inte vet huruvida kommun och region har ingått någon 

överenskommelse om samverkan kring personer som har problem med spel om pengar.  

En informant framhåller att det, för hens del, ännu inte funnits anledning att samverka 

med hälso- och sjukvården i ärenden som rör spelproblem. Informanten förklarar att man får 

hitta samverkansformer om och när behov av det uppstår: 

 

Det är ju behoven som styr. Skulle det här bli mer och mer och man inom socialtjänsten till  

exempel upplever att ’nej, men vi kan inte hantera det här själva’, då blir det ju automatisk att  

man måste försöka hitta sätt att jobba med den målgruppen. (4) 

  

En annan informant (1) beskriver att den lokala överenskommelsen är ”levande” – att ”man 

jobbar med den hela tiden utifrån att samhället förändras”. Hen anger också att socialtjänsten 

har regelbundna samverkansmöten med psykiatrin, hälsocentralen och beroendecentrum. Ett 

flertal informanter framhåller dock att de saknar sådana samverkansmöjligheter.  

Ett tydligt mönster i svaren från informanterna är att det ofta uppstår problem vid 

samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Problemen uppges bero på bland 

annat organisationsstrukturen, att det krockar i regler och ramar, kommunikationssvårigheter 

samt att regionen lägger över det ekonomiska ansvaret på kommunen. En informant (1) 

nämner också att det kan uppstå friktion om en handläggare ifrågasätter en läkare.  

 

5.4.3 Förebyggande arbete, rutiner och resurser 

Flera av studiens informanter framhåller att förebyggande arbete vad gäller spelproblem är 

utmanande. En informant (2) lyfter exempelvis att hen önskar bättre screeningmetoder. Hen 
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menar att detta kan medföra att man fångar upp fler personer innan problemen vuxit sig 

alltför stora. En annan informant anger att det är svårt med uppsökande arbete och att 

socialtjänsten bör bli bättre på att informera om sin verksamhet: 

 

Just uppsökande arbete för spelproblematik – det är ju svårare att komma till stånd med än vad  

det är för alkohol och narkotika, just eftersom det är så lätt att dölja. Men jag pratar ju med de jag  

möter och lika gör barn och ungdom och försörjningsstöd också. […]. Jag tänker att socialtjänsten  

rent generellt borde bli bättre på att upplysa om vad vi gör för någonting. (1) 

 

Några informanter framhåller också att arbetet med klienter som har spelproblem är 

utmanande eftersom det saknas rutiner. Att klientgruppen är förhållandevis liten, anges som 

en orsak till att inarbetade rutiner inte finns. Brist på resurser tas upp som ännu en utmaning. 

En informant (5) nämner till exempel att hen saknar kollegor att diskutera ärenden med. En 

annan informant (7) uppger att tidsbrist är en orsak till att hen inte använder ASI, trots att 

instrumentet förespråkas av Socialstyrelsen och hen har utbildning i det.  

 

5.5 Förutsättningar 

Fem av sju informanter uppger att de inte kände sig särskilt förberedda inför att revideringen 

av socialtjänstlagen skulle träda i kraft. Samtidigt anser sig lika många ha goda 

förutsättningar att göra ett bra arbete i dag. Ett flertal informanter uppger att deras 

förhållandevis långa erfarenhet av arbete med missbruks- och beroendeproblematik är en 

bidragande faktor till att de känner sig trygga i arbetet. Flera informanter nämner också att de 

har utrett spelproblem redan innan den första januari 2018. En informant (1) anger att hens 

utbildningsbakgrund kan bidra till att hen känner att ”det är rätt lugnt”. Andra faktorer som 

uppges bidra till goda förutsättningar är bland annat att det finns kollegor att diskutera 

ärenden med, att enhetschefen litar på handläggarens bedömningar, att klientgruppen är 

relativt liten, att behandlingen i den egna öppenvården är av god kvalitet, att organisationen 

är klok samt att det är en human politik i kommunen.  

Två av studiens informanter framhåller att de saknar förutsättningar att göra adekvata 

utredningar och bedömningar i ärenden som rör spelproblematik. Båda dessa började arbeta 

inom socialtjänsten efter lagändringarnas ikraftträdande. Den korta tiden inom socialtjänsten 

kan förvisso vara en orsak till att de upplever sig sakna förutsättningar, men de båda uppger 
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att de känner sig betydligt säkrare vad gäller arbete med klienter som har andra missbruk. En 

av de två informanterna uppger att de dåliga förutsättningarna beror på flera faktorer: 

 

Jag tycker att det är ganska dåliga förutsättningar. Dels att man inte har fått någon särskild  

utbildning och sedan eftersom jag har så många områden som jag jobbar med, så blir det så väldigt 

många kunskapsområden och då är det svårt att fördjupa sig inom alla saker. […]. Skulle det  

komma upp ett mer problematiskt ärende, då står man ju där. (5) 

 

Denna informant anser sig inte heller ha möjlighet att diskutera ärenden med sin enda kollega 

på enheten. Enligt informanten beror detta främst på att kollegan även innehar rollen som 

förste socialsekreterare.  

Den andra informanten (3) fick gå en webbutbildning om spelproblem i början av 

2019. Informanten uppger dock att hen skulle behöva kolla på utbildningen ytterligare en 

gång och samråda med budget- och skuldrådgivaren i kommunen för att kunna handlägga ett 

ärende som berör spel om pengar på ett adekvat sätt.  
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6. Analys 
I detta avsnitt analyseras studiens resultat med hjälp av organisationsteori med tonvikt på 

människobehandlande organisationer (MBO) samt implementeringsteori. Resultatet jämförs 

även med rekommendationerna från Socialstyrelsen (2018).  

 

6.1 Analys utifrån organisationsteori 

Socialtjänsten kan förstås som en MBO och ett utmärkande drag för sådana organisationer är 

att det ofta saknas givna rätt och fel i det praktiska arbete som utförs (Hasenfeld, 1983; 

Thylefors, 2016). Av denna anledning torde det falla sig naturligt att olika handläggares 

arbetssätt också varierar. Att så kan vara fallet, är något som tydligt framgår i vår studie. 

Informanternas svar påvisar nämligen att de arbetar på olika sätt för att upptäcka och 

identifiera spelproblem. Vissa screenar efter spelproblem med hjälp av standardiserade 

frågeformulär, vilket går i linje med Socialstyrelsens (2018) rekommendationer. Andra menar 

att de försöker komma ihåg att ställa frågor som berör spel om pengar vid utredningsarbetets 

inledningsfas. Några informanter berättar att de sällan eller aldrig frågar om spelproblematik 

såvida inte klienten specifikt ansöker om bistånd för sådana problem. Informanternas 

tillvägagångssätt vad gäller det utredande arbetet skiljer sig också åt i vissa avseenden. 

Samtliga informanter uppger att de gör en social utredning som underlag för bedömning och 

beslut om insatser. Färre än hälften kombinerar den sociala utredningen med något slags 

bedömningsinstrument, trots att detta är ett arbetssätt som förordas av Socialstyrelsen (2018).  

Våra informanter kan benämnas gräsrotsbyråkrater. De har till uppgift att förena 

klientens behov och organisationens uppdrag så att båda parter anser att det går rätt till (jfr. 

Lipsky, 2010). Gräsrotsbyråkratens sätt att handla, formas till mångt och mycket av 

organisationens uppdrag och uppsatta ramar (Svensson et al., 2008). Handlingsutrymmet 

påverkas även av bland annat traditioner, rutiner, professionella tolkningar och individuella 

faktorer (ibid.). Att handlingsutrymmet kan påverkas av en rad faktorer, är också något som 

tydliggörs i denna studies resultat. En av våra informanter berättar exempelvis att hen 

vanligen inte screenar efter spelproblem hos sårbara klientgrupper, fastän hen är medveten 

om att sådan screening kan innebära att fler människor med spelproblem uppmärksammas 

och får hjälp. Informanten menar att det inte är tradition att ställa frågor om spelproblem till 

klienter med annan missbruksproblematik och att det kan ta tid att lära sig nya vanor. En 
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annan informant vittnar om att tidsbrist är en faktor som påverkar sättet hen utför sitt arbete. 

Informanten i fråga uppger att hen har utbildning i instrumentet ASI och tycker att det är ett 

bra verktyg, men att tid saknas för att använda det.  

Ett framträdande mönster i studiens resultat är att informanterna generellt sett inte ger 

avslag på ansökningar om hjälp vid spelproblem. En förklaring till detta tycks vara 

upplevelsen att människor ansöker om bistånd hos socialtjänsten för att de faktiskt också är i 

behov av det. En informant framhåller dessutom att hen arbetar i en organisation som tillåter 

tänket ”hellre ett bifallsbeslut för mycket än ett för lite”, vilket kan tolkas som att hen inte 

behöver hantera några motsättningar mellan olika parter i denna fråga. Informanten har alltså 

möjlighet att bevilja klienternas ansökningar och samtidigt beakta de villkor som råder inom 

organisationen (jfr. Lipsky, 2010).  

Samtidigt är de flesta informanter ense om att insatser inom socialtjänstens öppenvård 

bör ses som ett förstahandsalternativ. Några informanter berättar att externa insatser vanligen 

inte övervägs över huvud taget alternativt att sådana insatser ses som ett alternativ först efter 

flera försök inom öppenvården. Detta kan rimligen ha flera förklaringar. En möjlig tolkning 

är att informanternas handlingsutrymme begränsas av ekonomiska förutsättningar. 

Öppenvården utgör ett billigare alternativ för kommunen och det framstår därmed inte helt 

osannolikt att det förespråkas av företrädare inom politikens och förvaltningens domän, vilka 

ansvarar för en mer övergripande styrning av verksamheten (jfr. Morén et al., 2015). Att som 

handläggare agera i strid med vad som förordas högre upp i hierarkin, kan tänkas vara lättare 

sagt än gjort. Detta bland annat eftersom lojalitet till organisatoriska mål och regler ofta 

sammankopplas med professionalitet (jfr. Evans, 2016). Försök att vidga handlingsutrymmet 

kan, med andra ord, betraktas som ett icke önskvärt beteende. Vissa uttalanden kan sägas 

styrka denna förklaringsmodell. En informant säger exempelvis: ”Det är ju ändå öppenvården 

vi ska använda i första hand. Det är liksom den vägen vi vill styra in dem på, för vi betalar ju 

för det.” Att informanten i fråga talar i termer om ”vi”, kan tolkas som att hen ser sig själv 

som en förlängning av sina överordnade. Denna informant nämner också att det inte finns så 

många andra möjligheter, vilket tyder på att hen upplever sitt handlingsutrymme som 

tämligen begränsat. En annan informant framhåller att externa insatser medför högre 

kostnader för kommunen och att detta är något hen tar hänsyn till vid bedömningen. 

Öppenvården kan även tänkas utgöra förstahandsalternativet eftersom den behandling som 

finns att tillgå där uppfattas vara av god kvalitet, även om den inte riktigt samstämmer med 
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vad Socialstyrelsen (2018) rekommenderar. Ett flertal uttalanden tycks också peka på att 

samverkan med öppenvården fungerar bra. Ytterligare en möjlig tolkning är att 

öppenvårdsinsatser premieras eftersom detta troligen resulterar i smidigare processer där färre 

parter behöver ingå. Generellt sett tycks handläggare ha delegation att själva bevilja interna 

insatser, medan externa insatser måste beviljas högre upp i hierarkin.  

En majoritet understryker emellertid att klientens behov är avgörande vid 

bedömningen. En informant nämner exempelvis att hen ”får skapa lite insatser när det inte 

finns”, vilket antyder att hen upplever sitt handlingsutrymme som förhållandevis stort. 

 

6.1.1 Intra- och interorganisatorisk samverkan 

I arbetet som handläggare ingår både intra- och interorganisatorisk samverkan i syfte att 

tillgodose klientens behov av stöd. En informant lyfter att organisationsstrukturen i hens fall 

möjliggör ett effektivt internt samarbete. Inom denna kommun är socialtjänstens enheter 

samlokaliserade, vilket sägs innebära att det är enkelt för handläggare att gå in till varandras 

arbetsrum och sammankalla till mer spontana möten. Om någon på försörjningsstödsenheten 

exempelvis uppmärksammar att en person har spelproblem, finns alltså möjlighet att direkt 

koppla på en handläggare inom vuxenenheten för vidare utredning. Detta kan sägas 

överensstämma med den organisatoriska lösning Grell et al. (2013) kallar koordination, där 

olika aktörer har kvar sina specifika arbetsuppgifter men samordnar insatser på olika sätt. 

Enligt informantens uppfattning är det ”lättare för medborgarna att få snabbt stöd” i en 

mindre kommun. En annan informants uttalande kan sägas styrka detta påstående. Denna 

informant arbetar i en större kommun, vilket också innebär en större förvaltning och en annan 

ärendegång. I ett fall där spelproblematik uppmärksammas hos försörjningsstödsenheten, går 

ärendet snarare tillbaka till mottagningsenheten för att sedan fördelas vidare till 

vuxenenheten. Föreliggande studie visar dock att mer sammansatta förvaltningar inte 

automatiskt innebär ett tätt internt samarbete. En informant som arbetar i en mindre och 

samlokaliserad förvaltning berättar nämligen att hen känner till att man inom 

försörjningsstödsenheten har uppmärksammat att vissa klienter spelar mycket, men inte drivit 

frågan vidare. Detta arbetssätt kan liknas vid en lösning som präglas av organisatorisk 

specialisering, med bristande helhetssyn som resultat (jfr. ibid.).  

Nästan alla informanter anser att samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården fungerar mindre bra och att det ofta uppstår problem i samspelet mellan de olika 
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parterna. Orsaker till detta uppges bland annat vara organisationernas olika uppbyggnad, 

oenighet i ekonomiska frågor, kommunikationssvårigheter och att det krockar i regler och 

ramar. Informanternas svar kan tänkas antyda att skilda institutionella logiker gör sig 

gällande när de två huvudmännen möts i det organisatoriska fältet (jfr. DiMaggio & Powell, 

1983; Grape, 2006). Skilda regelverk, kunskapsbaser, syften, målsättningar, önskemål och 

förutsättningar kan nämligen utgöra en grogrund för konflikter, vilket i sin tur förhindrar 

samverkan mellan olika parter (ibid.). En informant menar också att det är impopulärt att en 

handläggare från socialtjänsten ifrågasätter en läkares bedömning. Möjligen beror detta på att 

läkare betraktas som en tydlig profession, medan det råder delade meningar i frågan vad 

gäller socionomyrket (jfr. Svensson et. al, 2008). Att ifrågasätta socionomens kompetens kan 

därför anses enklare att komma undan med. Vidare anger de flesta informanter att de inte vet 

huruvida kommun och region har ingått någon överenskommelse om samverkan kring 

personer som har problem med spel om pengar. Denna oklarhet bidrar troligtvis också till att 

samverkan mellan de olika instanserna upplevs vara bristfällig.  

 

6.1.2 Förberedelse, kunskap och förutsättningar 

Fler än hälften av studiens informanter uppger att de inte förberedde sig särskilt mycket inför 

att revideringen av socialtjänstlagen gällande missbruk av spel om pengar skulle träda i kraft. 

De flesta kände sig därför också tämligen oförberedda när det väl var dags. I kontrast till detta 

visar studiens resultat att majoriteten av informanterna anser sig ha tillräckliga kunskaper och 

goda förutsättningar att göra ett bra arbete i dag.  

Vid en första anblick kan detta kanske uppfattas som motsägelsefulla resultat. Att 

resultatet ser ut som det gör kan emellertid ha flera förklaringar. En möjlig tolkning är att 

upplevelsen av tillräckliga kunskaper bottnar i en föreställning om att handläggare inom 

vuxenenheten inte behöver alltför mycket kunskap om spelproblem för att kunna arbeta med 

problematiken. En informant framhåller exempelvis att behandlingspersonal behöver mer 

utbildning inom området än vad handläggare behöver, eftersom ”det är de som kanske får ha 

ett annat angreppssätt”. Hen menar att det inte är någon större skillnad att handlägga ärenden 

som berör spel om pengar jämfört med andra missbruksärenden. En åtskillnad gällande 

kunskapskraven i ämnet görs alltså mellan å ena sidan socialarbetare inom en processande 

verksamhet, å andra sidan socialarbetare inom en förändrande verksamhet (jfr. Hasenfeld, 

1983). Resultatet kan också förstås genom att ta hänsyn till fler faktorer än utbildning och 
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informationsintag i samband med revideringen av socialtjänstlagen. Ett flertal informanter 

uppger till exempel att deras förhållandevis långa erfarenhet av arbete med missbruks- och 

beroendeproblematik bidrar till att de känner sig trygga i arbetet. Flera informanter har också 

utrett spelproblem redan innan den första januari 2018. Även utbildningsbakgrund kan tänkas 

spela en roll. Ytterligare en faktor som tycks bidra till upplevelsen av tillräckliga kunskaper 

och goda förutsättningar är att de flesta informanter har kollegor att ta stöd av och diskutera 

med när de ställs inför nya utmaningar. Förutsättningar att föra en dialog, utbyta kunskap och 

samverka med behandlingspersonal inom öppenvården beskrivs också finnas på många håll. 

Detta kan sägas antyda att flera av studiens informanter arbetar inom verksamheter vars 

organisatoriska lösningar kan positioneras någonstans i mitten längs det kontinuum Grell et 

al. (2013) beskriver. Det kan därmed anses vara mindre viktigt att den enskilde handläggaren 

själv besitter all den kunskap som kan behövas i arbetet.  

Några informanter lyfter också att tillit från enhetschefen bidrar till upplevelsen av 

goda förutsättningar. Flera informanter anser även att de arbetar inom kloka organisationer 

och att politiken i kommunen är human. Detta åskådliggör att politikens, förvaltningens och 

professionens domän är tydligt sammankopplade och att handläggarens handlingsutrymme 

och förutsättningar villkoras av vad som sker på samtliga nivåer (jfr. Morén et al., 2015).  

 

6.1.3 Revideringen innebär vidgat handlingsutrymme 

Att socialtjänsten numera har ett uttalat ansvar att förebygga och motverka missbruk av spel 

om pengar, tycks flera informanter betrakta som något positivt. Innan lagändringarnas 

ikraftträdande hade visserligen några informanter möjlighet att bevilja insatser utifrån 

tillgängliga resurser. Vissa informanter berättar dock att de hänvisade hjälpsökande till hälso- 

och sjukvården, eftersom ansvaret då ansågs ligga hos dem. I dag upplever flera informanter 

att de har större möjlighet att hjälpa de klienter som söker hjälp för spelproblem. Detta kan 

sägas påvisa att revideringen av lagstiftningen har vidgat informanternas handlingsutrymme. 

Även här tydliggörs att de olika domänerna är bundna till varandra – att det som sker inom 

politikens domän påverkar det som sedan är möjligt inom professionens domän (jfr. Morén et 

al., 2015). En informant framhåller också att hen är osäker på huruvida man inom hälso- och 

sjukvården arbetade aktivt med frågan när ansvaret främst låg hos dem. Detta kan tolkas som 

att informanten känner en misstro till sjukvårdens kapacitet att värna om sina klienter, vilket 

utgör en central uppgift inom en MBO (jfr. Hasenfeld 1983).  
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6.2 Analys utifrån implementeringsteori 

Enligt Lundquist (1992) bör tillämparen förstå beslutet, praktiskt kunna realisera beslutet och 

vilja genomföra beslutet för att en implementeringsprocess ska nå framgång. I föreliggande 

studie kan detta översättas till att handläggare inom socialtjänstens vuxenenhet dels bör förstå 

vad den reviderade socialtjänstlagen gällande missbruk av spel om pengar innebär, dels kan 

och vill arbeta i enlighet med lagändringarna.  

Studiens resultat tycks peka på att majoriteten av informanterna förstår vad 

lagändringarna innebär, åtminstone på en övergripande nivå. De allra flesta uppger nämligen 

att de tagit del av information om tilläggen i lagstiftningen och vad dessa innebär. Ett antal 

informanter har också fördjupat sina kunskaper. Endast en informant uppger att hen inte tagit 

del av någon information alls. Resultatet tyder även på att våra informanter vill arbeta i 

enlighet med den reviderade lagen. Enligt Lundquist (1992) är inställningen och avsikten hos 

de som ska realisera beslutet avgörande. Informanterna tycks inte visa några tecken på att de 

är avigt inställda till att arbeta enligt den reviderade socialtjänstlagen. Flera informanter 

menar snarare att det uttalade ansvaret medger större möjlighet att hjälpa till och att det kan 

leda till att fler personer får hjälp. Däremot kan argumenteras för att vissa informanter saknar 

förutsättningar att arbeta enligt lagändringarna. En informant uttrycker exempelvis önskemål 

om bättre screeningmetoder för att upptäcka och identifiera spelproblem. Samma informant 

verkar dock sakna kännedom att det till ASI finns ett avsnitt inriktat mot spelproblem. 

Tidsbrist uppges också påverka arbetet med klientgruppen negativt, liksom avsaknad av 

kollegor att diskutera med. En informant nämner även att hen har många ansvarsområden, 

vilket innebär att hen saknar möjlighet att fördjupa sig inom samtliga. Dessutom uppger 

nästan alla informanter att de inte vet huruvida kommun och region har ingått någon 

överenskommelse om samverkan kring personer som har spelproblem. Om sådana 

överenskommelser existerar, saknar de alltså kännedom om hur dessa ser ut. Sammantaget 

kan detta sägas påvisa att resursbrist i form av kunskap, tid och personal finns på vissa håll. 
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7. Diskussion 
Detta avsnitt inleds med sammanfattning av studiens huvudsakliga resultat i relation till syfte 

och frågeställningar. Därefter följer resultatdiskussion och metoddiskussion.  

 

7.1 Resultatsammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur handläggare inom socialtjänsten upplever sina 

förutsättningar att arbeta enligt socialtjänstlagen gällande missbruk av spel om pengar. 

Resultatet visar att de flesta informanter upplever sig ha goda förutsättningar att utföra sitt 

arbete på ett adekvat sätt. Detta uppges bland annat bero på utbildningsbakgrund, tidigare 

erfarenhet av arbete med klienter som har spelproblem eller annan missbruks- och 

beroendeproblematik, kollegialt stöd, att klientgruppen är förhållandevis liten, att 

behandlingen inom öppenvården är av god kvalitet, tillit från enhetschefen, att organisationen 

är klok samt att det är en human politik i kommunen. Studiens resultat visar även att 

informanterna arbetar på olika sätt för att upptäcka och identifiera spelproblem samt utreda 

och bedöma behov av insats. Få använder de metoder som rekommenderas av Socialstyrelsen 

(2018). Informanterna överväger i första hand om klientens behov av stöd kan tillgodoses 

genom insatser från öppenvården. På vissa håll övervägs inga andra alternativ. Tillgängliga 

insatser inom öppenvården varierar dock och utbudet samstämmer inte fullt ut med 

rekommendationerna. Majoriteten av studiens informanter anser sig ha tillräckliga kunskaper 

om spelproblem, den reviderade socialtjänstlagen och socialtjänstens utökade ansvarsområde. 

Samverkan med hälso- och sjukvården beskrivs dock vara utmanande. Andra utmaningar 

sägs vara förebyggande arbete, resursbrist och en avsaknad av rutiner. Den främsta fördelen 

med lagändringarna uppges vara möjligheten att hjälpa fler människor.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Tidigare forskning påvisar att spelproblem är ett utbrett problem som kan medföra allvarliga 

konsekvenser för både spelaren själv och personer i dennes närhet (Folkhälsomyndigheten, 

2016a–d, 2018; Karlsson & Håkansson, 2018; Svensson et al., 2013). Trots det söker få hjälp 

(Folkhälsomyndigheten, 2016b). Detta kan bland annat bero på att individer med spelproblem 

inte alltid är medvetna om att det finns professionell hjälp att söka (Gainbury et al., 2014). 

Bekymmer med behandlingen och brist på kunskap om behandlingsalternativ uppges också 
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vara hinder att söka hjälp. Andra hinder är en önskan att hantera problemen på egen hand, en 

ovilja att erkänna problemen för sig själv och för andra samt skam och stigma (ibid.; Suurvali 

et al., 2009). Att gruppen hjälpsökande är förhållandevis liten, speglas också i denna studiens 

resultat. Våra informanter vittnar om att människor med spelproblem framför allt 

uppmärksammas inom socialtjänsten i samband med att de på eget initiativ ansöker om hjälp. 

Problemen är då vanligtvis tämligen omfattande.  

I studien av Forsström och Samuelsson (2018) belyses vikten av att, i ett tidigt skede, 

upptäcka och identifiera spelproblem. Screeningmetoder sägs kunna användas för detta 

ändamål. Med screening åsyftas ett kortare frågeformulär som rutinmässigt används av 

handläggare inom socialtjänsten när de möter klienter som har återkommande ekonomiska 

problem, alkohol- och drogproblem, sömnproblem, stress, ångest eller depression. Detta 

tillvägagångssätt förordas eftersom samsjuklighet är vanligt förekommande bland personer 

som har spelproblem (jfr. Folkhälsomyndigheten, 2016a; Socialstyrelsen, 2018). Vårt resultat 

visar att vissa informanter screenar efter spelproblem på ett mer rutinmässigt sätt i samband 

med att klienter utreds för annan missbruksproblematik, medan andra försöker komma ihåg 

att ställa frågor som berör spel om pengar i utredningsarbetets inledningsfas. Några 

informanter berättar att de sällan eller aldrig frågar om spelproblematik såvida inte klienten 

specifikt ansöker om bistånd för sådana problem. Ingen av informanterna nämner att de 

screenar efter spelproblem vid psykisk ohälsa. Sammantaget kan sägas att förebyggande 

arbete i form av screening hos sårbara klientgrupper tycks prioriteras i varierande 

utsträckning. Detta kan anses vara problematiskt, eftersom socialtjänstens ansvarsområde vad 

gäller missbruk av spel om pengar innefattar förebyggande arbete (jfr. 3 kap. 7 § SoL, SFS 

2001:453). Att fånga upp människor innan deras problem vuxit sig alltför stora är inte bara 

eftersträvansvärt ur ett etiskt perspektiv, utan bör också vara av intresse av ekonomiska skäl 

eftersom det troligen innebär lägre utgifter för samhället på sikt (jfr. prop. 2016/17:85).  

Samtidigt kan det tänkas uppstå ett dilemma i arbetet. Enligt socialtjänstlagen ska en 

utredning nämligen ”inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna 

i ärendet” (jfr. 11 kap. 2 § SoL, SFS 2001:453). Utredningen ska inte heller bedrivas på så 

sätt att någon i onödan utsätts för olägenhet eller skada (ibid.). Ur detta perspektiv kan det 

möjligen anses felaktigt att fråga en klient om spelproblem baserat på att personen i fråga 

ansöker om hjälp för andra problem.  

40 



 

Flera informanter framhåller att de upplever att det förebyggande arbetet är utmanande. 

Bättre screeningmetoder efterfrågas, vilket främst tycks bero på att det saknas kännedom om 

redan tillgängliga alternativ. En informant betonar också att hen tycker att socialtjänsten bör 

bli bättre på att informera om sin verksamhet. Att socialtjänsten ska sprida information och 

kunskap om skadeverkningar av missbruk och tillgängliga hjälpmöjligheter, är också något 

som uttryckligen framgår av lagstiftningen (jfr. 3 kap. 7 § SoL, SFS 2001:453). Detta kan 

anses extra viktigt vad gäller just spelproblem, eftersom ansvaret tidigare främst låg hos 

hälso- och sjukvården. Sådan information kan tänkas vara till nytta för människor som är 

osäkra på om de behöver hjälp och för de som saknar vetskap om var de kan vända sig.  

Utöver att använda korta frågeformulär för att upptäcka och uppmärksamma 

spelproblem, rekommenderar Socialstyrelsen (2018) att man använder bedömningsinstrument 

som en del av utredningen. Detta för att kunna erbjuda klienten lämpligt stöd utifrån dennes 

specifika behov. Endast tre av våra informanter berättar att de använder sig av något typ av 

bedömningsinstrument. Resterande uppger att den sociala utredningen på egen hand utgör 

underlag för bedömning och beslut om insatser.  

Vårt resultat visar att informanterna i första hand överväger om klientens behov av 

stöd kan tillgodoses genom insatser från kommunens öppenvård. Några informanter berättar 

också att externa insatser vanligen inte övervägs alls alternativt att sådana insatser ses som ett 

alternativ först efter flera försök inom öppenvården. Vad detta kan tänkas få för konsekvenser 

för klienterna är svårt att uttala sig om. Å ena sidan tycks de flesta informanter ha gott att 

säga om den behandling som finns att tillgå inom öppenvården, å andra sidan kvarstår det 

faktum att denna behandling inte överensstämmer med det som rekommenderas av 

Socialstyrelsen (2018). På vissa håll erbjuds visserligen så kallade ”KBT-inriktade samtal”, 

vilket kan sägas ligga i linje med rekommendationerna. Nämnvärt är dock att detta inte 

innebär samma sak som KBT. KBT-inriktade samtal kan, till skillnad från KBT, nämligen 

ges av personer som inte är legitimerade psykoterapeuter (jfr. Kåver, 2016). Ett antal 

informanter berättar också att behandlingen inom deras öppenvård främst utgår ifrån 

tolvstegsprogrammet, vilket inte är en metod som inkluderas i rekommendationerna eftersom 

det saknas evidens på området. Med detta sagt, går det inte att utesluta att den tillgängliga 

behandlingen inom öppenvården faktiskt kan hjälpa personer med spelproblem. Möjligen är 

den bättre än ingen behandling alls. Samtidigt bör det anses viktigt att arbeta evidensbaserat. 

Människor bör dessutom få tillgång till likvärdig behandling runt om i landet.  
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Att den rekommenderade behandlingsmetoden inte finns att tillgå hos öppenvården inom 

vissa kommuner, kan sägas visa på betydelsen av en väl fungerande samverkan mellan 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Enligt vårt resultat tycks dock samverkan mellan de 

två huvudmännen fungera mindre bra. De flesta informanter uppger att de inte vet huruvida 

kommun och region har ingått någon överenskommelse om samverkan kring personer som 

har spelproblem, vilket antingen kan bero på att det inte finns några överenskommelser 

alternativt att dessa inte har kommunicerats tillräckligt tydligt. I vilket fall som helst kan detta 

tänkas bidra till oklarheter kring vem som ansvarar för vad, vilket bekräftar den bild som 

framkommer i Forsström och Samuelssons (2018) studie. 

Majoriteten av våra informanter anser sig ha tillräckliga kunskaper om spelproblem, 

den reviderade socialtjänstlagen och socialtjänstens utökade ansvarsområde för att kunna 

göra ett bra arbete. Detta samstämmer inte med tidigare forskning, i vilken det snarare 

påvisas att socialarbetare ofta saknar kunskap om spelproblem och känner osäkerhet kring 

den egna förmågan att tillhandahålla adekvat stöd (jfr. Anderberg & Dahlberg, 2015; 

Bramley et al., 2019; Forsström & Samuelsson, 2018; Sansanwal et al.,  2016). 

Anmärkningsvärt är dock att vissa av våra informanter anser sig ha tillräckliga kunskaper, 

men ändå inte använder, eller ens känner till, rekommenderade arbetsmetoder.  

En fråga som aktualiseras är vem som bäst kan avgöra vad ”tillräckliga kunskaper” och 

”bra arbete” egentligen innebär. Socialtjänstlagen är en ramlag utan detaljregleringar, vilket 

lämnar utrymme för olika vägar att gå. Dessutom inbegriper framtagna rekommendationer 

inga direkta tvång – ordet ”bör” används genomgående framför ”ska” (se Socialstyrelsen, 

2018). Handläggare torde, med andra ord, inte anses ålagda att handla i enlighet med 

rekommendationerna utan kan i praktiken arbeta mer fritt i syfte att förebygga och motverka 

missbruk av spel om pengar. Även om det kan anses intressant att ta del av handläggares 

egna resonemang kring sina förmågor och arbetssätt, är det svårt att dra några större slutsatser 

utifrån det framkomna. Till syvende och sist bör det vara upp till klienterna att avgöra 

huruvida handläggare hanterar sina handlingsutrymmen på ett rimligt sätt.  

I tidigare forskning diskuteras vikten av att spelproblem ingår i läroplaner för 

utbildningar i socialt arbete (Engel et al., 2012; Rogers, 2013; Sansanwal et al., 2016). Några 

av studiens informanter vidtalar detta. De nämner att de inte kan minnas att man pratade om 

spelproblem under socionomutbildningen, vilket även överensstämmer med den erfarenhet vi 

skribenter har. Precis som en av våra informanter uttryckte det, kan man tycka att 
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socionomutbildningen bör ligga i framkant och driva utvecklingen framåt. En förhoppning är 

att spelproblem snart ingår i utbildningar i socialt arbete. 

 

7.3 Metoddiskussion 

En begränsning i denna studie är att endast sju personer intervjuades. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) betonar att det sällan räcker att intervjua ett fåtal personer för att uppnå hög 

trovärdighet och möjlighet till generalisering. De menar att det kan behövas mellan tio och 

femton intervjuer för att undersökningen ska kunna betraktas som representativ. Även Kvale 

och Brinkmann (2014) framhåller samma sak. Eftersom vi i detta fall hade en relativt snäv 

tidsram att förhålla oss till, valde vi emellertid att begränsa antalet intervjuer. Vi kunde 

förvisso identifiera vissa återkommande svarsmönster, men skulle ändå inte påstå att vi 

uppnådde en mättnad (jfr. Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Förutsättningarna kan 

dessutom se väldigt olika ut på olika håll och ytterligare intervjuer skulle därmed sannolikt 

frambringa nya svar. Denna studies resultat bör därför tolkas med försiktighet. Att vi fick så 

pass varierande svar på vissa frågeställningar kan dock betraktas som ett intressant resultat i 

sig. Det bidrar till förståelsen att förutsättningarna kan påverkas av många omständigheter.  

En annan begränsning med studien är att två av informanterna tog anställning efter den 

första januari 2018. En av dessa saknar dessutom egen erfarenhet av arbete med klienter som 

har spelproblem. Detta innebar att vi var tvungna att anpassa vissa av intervjuguidens frågor i 

samtal med dem. Vi anser dock att deras perspektiv berikade vår uppsats.   
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Bilaga 1 
Informationsbrev till informanter 

Förfrågan om att delta i en studie om handläggares förutsättningar att arbeta enligt 

socialtjänstlagen gällande missbruk av spel om pengar 

Från och med den första januari 2018 ingår missbruk av spel om pengar i socialtjänstlagen. 

Vi är av denna anledning intresserade av att veta hur du som handläggare upplever dina 

förutsättningar att arbeta enligt socialtjänstlagen gällande missbruk av spel om pengar. 

Studien är ett examensarbete på grundnivå, ingår som ett moment i socionomutbildningen vid 

Högskolan i Gävle och kommer att genomföras med intervjuer under april och maj 2019.  

Om du vill delta i studien kommer vi att genomföra en intervju med dig på en plats 

som du själv bestämmer. Intervjun beräknas ta ungefär 45–60 minuter. Som intervjuperson 

har du rätt att när som helst under intervjun låta bli att svara på en fråga eller avbryta. 

Intervjun kommer att spelas in och inspelningen kommer att raderas efter att den skrivits ut i 

text. Dina svar kommer att behandlas så att utomstående ej kan ta del av dem. Utskriften av 

intervjun kommer att avidentifieras och inga uppgifter som kan kopplas till dig som person 

kommer att publiceras. Dina personuppgifter, såsom namn och telefonnummer, kommer att 

förvaras utan åtkomst för utomstående och raderas då studien är genomförd.  

Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan. Alla uppgifter om dig kommer då att raderas. Om du önskar, kan du ta del av din 

intervju genom att begära en avidentifierad utskrift. 

Vid intresse att delta, hör av dig till oss eller skicka ett mail med dina uppgifter så hör 

vi av oss till dig. Om du har frågor gällande studien, går det också bra att höra av sig.  

Tack på förhand! 

 

Kontaktuppgifter 

Linnéa Andersson Camilla Gustavsson Jofen Kihlström 

Student Student Handledare 

E-post E-post E-post 

Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

Inledande frågor 

● Kan du beskriva hur socialtjänsten i […] är organiserad? 

● Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten? 

● Hur många år har du arbetat på den här enheten? 

● Hur många arbetar på enheten? 

● Var arbetade du innan du började här? 

● Vilken utbildning har du? 

 

Det praktiska arbetet 

● Vad har du för erfarenhet av arbete med klienter som har spelproblem? 

● Hur kommer ni (på enheten) i kontakt med klienter som har spelproblem? 

● Hur går du tillväga för upptäcka och identifiera spelproblem hos klienter? 

○ Använder du dig av någon specifik metod i arbetet? 

■ Vad innebär denna metod? 

● Hur går du tillväga för att utreda och bedöma behov av stöd hos personer som har 

spelproblem? 

○ Hur ser ärendegången ut om du bedömer att en person med spelproblem har 

rätt till stöd enligt socialtjänstlagen? 

■ Vilka insatser kan vara aktuella? 

■ Vilka insatser finns tillgängliga? 

○ Om du bedömer att en person med spelproblem inte har rätt till stöd enligt 

socialtjänstlagen – vad händer då? 

■ Vilket annat stöd finns att tillgå? 

● Vad har ni (på enheten) för rutiner kring arbetet med klienter som har spelproblem? 

○ Vilka på enheten ansvarar för frågor om spelproblem? 

● Hur ser samverkan med hälso- och sjukvården ut? 
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Kunskap 

● Hur har ni (på enheten) förberett er inför ändringarna i socialtjänstlagen? 

○ Har du tagit del av någon information inför lagändringarna?  

■ Vilken typ av information? 

■ Hur har du tagit del av denna information? 

○ Har du gått någon utbildning inför lagändringarna? 

■ Vilken typ av utbildning? 

● Hur väl förberedd kände du dig inför ändringarna i socialtjänstlagen? 

● Hur ser du på dina kunskaper om spelproblem, den reviderade socialtjänstlagen och 

socialtjänstens utökade ansvarsområde? 

● Hur ser du på dina förutsättningar att arbeta enligt socialtjänstlagen gällande missbruk 

av spel om pengar i dag? 

 

Möjligheter och utmaningar 

● Finns det något som är särskilt utmanande vad gäller arbetet med klienter som har 

spelproblem? 

● Kan du berätta om en situation där du känner att du verkligen har gjort skillnad för en 

person med spelproblem? 

● Vilka möjligheter och utmaningar upplever du att socialtjänstens utökade 

ansvarsområde medför? 

 

Avslutande frågor 

● Finns det något du vill berätta som vi ännu inte berört? 

● Om vi har ytterligare frågor och funderingar, kan vi kontakta dig? 
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