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SAMMANFATTNING: 

Spelmissbruk är i förhållande till missbruk av alkohol och andra droger ännu ett relativt 

outforskat område. Den forskning som finns på behandlingsområdet pekar mot att 

behandling har effekt men att det inte finns någon skillnad mellan behandlingsmetoderna. 

Denna uppsats undersöker hur behandlare för personer med spelproblem arbetar med fyra 

av forskning utpekade viktiga faktorer som är gemensamma för metoderna i framgångsrik 

behandling. De fyra faktorerna är: Klientens förutsättningar, terapeutisk allians, hopp om 

förändring samt metodspecifika behandlingsritualer och trosuppfattningar. Två respektive en 

behandlare från de två mest förekommande behandlingsinriktningarna i öppenvården (KBT 

och tolvstegsmodellen) intervjuades om deras behandlingsarbete med spelberoende. 

Resultatet visade att klientens bakgrund och förutsättningar kartläggs och främjas genom 

reflektion inom båda metoderna. Den terapeutiska alliansen främjades genom ett 

respektfullt förhållningsätt och hopp om förändring förmedlades också av båda metoderna 

genom hänvisning till tidigare lyckade klienter. På KBT-enheten användes bland annat 

funktionsanalys och inom tolvstegsbehandlingen användes tolvstegsarbete. Metodernas 

trosuppfattningar vad det gällde tid i behandling för klienterna skiljde mellan tolv veckor 

inom KBT och ett till två år inom tolvsteg. 
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1. Bakgrund 

 

Att människor kan hamna i problemfyllda relationer till aktiviteter av skilda slag är välkänt. 

Det handlar om allt från en överdriven konsumtion av alkohol och droger till samlarmanier 

och datorspelande. Ett område som uppmärksammats alltmer är spel om pengar. Utbudet av 

spel om pengar har ökat explosionsartat med internet, nätkasinon, nätpoker och 

vadslagningssajter för att nämna några forum. Före internets tid fanns det timmar på dygnet 

när man inte kunde spela om pengar (lagligt), exempelvis när travbanan var stängd. Några 

sådana timmar finns inte längre då internet alltid är öppet.  

Ofta beskrivs spelproblem i samma termer som andra maniska beteenden, vilket innebär att 

beteendet upprepas ”okontrollerat” och medför negativa konsekvenser för spelaren eller 

samlaren eller vad det nu handlar om. Inom sjukvården diagnostiserar man numera både 

”spelmissbruk” och ”spelberoende” med hjälp av DSM
1
-systemet som ”spelmani”. Enligt 

DSM 4 är ”spelmani/spelberoende” en psykiatrisk diagnos vars kriterier liknar dem som 

används för att diagnostisera alkoholberoende.  

De negativa konsekvenser som poängteras vid ”spelmani” och ”spelberoende” är bland annat 

om man ljuger för sin omgivning om sitt spelande, äventyrat relationer på grund av sitt 

spelande eller försöker vinna tillbaka förlorade pengar och liknande. Det är oklart hur många 

människor med spelproblem
2
 det finns och spel om pengar är överhuvudtaget ett 

förhållandevis outforskat område. Statens folkhälsoinstitut fick 1999 i uppdrag att motverka 

spelberoende och dess sociala konsekvenser i landet. För att få mer kunskap på området 

startades forskningsprojektet SWELOG, Swedish Longitudinal Gambling Study. I en rapport 

från SWELOG (2011)  kartlades spel om pengar och spelberoende i Sverige mellan 2008 och 

2009. Resultaten jämfördes med en liknande studie från 1999. Jämförelsen visade bland annat 

att andelen personer som spelar om pengar i Sverige under det senaste decenniet (1999-2009) 

hade minskat från 88 till 70 procent. Samtidigt låg dock omsättningen på det reglerade 

spelandet (spel som kontrolleras av staten) kvar på samma nivå. Färre personer spelar alltså 

för mer pengar 2009 än tio år tidigare. Därtill kommer även en eventuell ökning av det 

oreglerade spelandet. Rapporten visar också att två procent av Sveriges befolkning mellan 16-

                                                             
1
 DSM- står för: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders som publiseras av American Psychiatric 

Association och är ett diagnos system för psykiatriska sjukdomar. 
2 Spelproblem innebär att man har fått negativa konsekvenser av sitt spelande. Det 
gäller då sociala, ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser (SWELOG, 2011). 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association
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84 år har spelproblem  (i siffror motsvarar det c:a 165 000 personer) samt att ytterligare fem 

procent ligger i riskzonen för spelproblem. Problem med spel om pengar finns i nästan alla 

åldersgrupper, men det skiljer sig mycket mellan grupperna. Exempelvis, kvinnor mellan 45-

64 år har ungefär var hundrade problem med spel jämfört med ungefär var tionde man i 

åldern 18-24 år. Det är också sex gånger vanligare med psykisk ohälsa bland folk som har 

problem med spel jämfört med folk som inte har problem med spel. Psykisk ohälsa i 

sammanhanget är bland annat depression, känslor av hopplöshet, rastlöshet och liknande. I 

rapporten beskrivs även att ca 10 400 personer uppger att de har någon gång sökt hjälp för 

sina spelproblem.  

Den hjälpen som kan erbjudas för att få komma tillrätta med sina spelproblem liknar den som 

gäller för alkohol och droger. Det finns olika självhjälpsgrupper, bland annat 

spelberoendeföreningar anslutna till SBRF (Spelberoendes riksförbund) och GA (Gamblers 

Anonymous). Självhjälpsmöten är kärnan i deras verksamhet där före detta spelmissbrukare 

delar med sig av sina erfarenheter och grundtanken är att detta ska vara till hjälp för både 

dem själva och andra närvarande (Binde, 2010). Det finns också telefonstödlinjer och 

självhjälpsprogram på internet, vissa på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Binde (2010) 

menar att de flesta privata och offentliga psykologmottagningar runt om i landet tar emot och 

hjälper personer med spelproblem. Det finns även två behandlingshem som är helt 

specialiserade på spelproblem, samt 10-20 behandlingshem som hjälper både personer med 

alkohol, drog och/eller spelproblem. Hur mycket dessa olika sätt verkligen är till hjälp är 

ytterligare ett relativt outforskat område just när det gäller spel, men när det gäller alkohol 

och droger finns det desto mer. Den forskning som finns om effekt av olika sorters 

behandling för personer med spelproblem tycks peka åt att behandling har effekt utan att peka 

ut någon speciell metod som är överlägsen en annan. 

Olika former av kognitiv beteendeterapi samt tolvstegsmodellen (hämtad från 

alkoholområdet) är två vanliga behandlingsmodeller för behandling för personer med 

spelproblem. Några centrala delar i dessa modeller är dels att identifiera, acceptera och 

kartlägga problembeteendet, samt att få hjälp med att göra en varaktig beteendeförändring.  

Det finns forskning som tycks mena att en del faktorer är mer betydelsefulla än andra när det 

gäller just beteendeförändring. Duncan, Hubble & Miller (2004) nämner i sin bok The heart 

and soul of change Michael Lambert som har forskat kring gemensamma faktorer i 

framgångsrik terapi hos olika terapifilosofier. Han identifierar fyra faktorer som han anser är 
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avgörande för en framgångsrik terapi ”The big four”. Den första faktorn handlar om 

klientens förutsättningar utanför terapin för att göra en beteendeförändring exempelvis 

individuella styrkor och anhörigstöd. Den andra och tredje faktorn handlar om den 

terapeutiska alliansen och hoppförmedling, vilket handlar om terapeutens och klientens tro på 

förändring. Den sista faktorn handlar om behandlingsmetodens trosuppfattningar och 

specifika behandlingsritualer. Idén om att dessa fyra skulle spela en stor roll för utgången i 

terapin bygger på över 40 års forskning på gemensamma faktorer i en framgångsrik terapi 

(ibid.).  

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur behandlare som arbetar med kognitiv 

beteendeterapi respektive tolvstegsmodellen använder ”The big four” i arbetet med 

beteendeförändring hos personer med spelproblem. 

Frågeställningar: 

 Hur främjas klientens förutsättningar för beteendeförändring i behandlingsarbetet? 

 Hur främjas den terapeutiska alliansen i behandlingsarbetet? 

 Hur förmedlas hopp om förändring till klienten? 

 Hur ser metodernas trosuppfattningar och behandlingsritualer ut? 

Metod 

Studien innefattade två intervjuer, en med två behandlare på en öppenvårdsenhet som arbetar 

med kognitiv beteendeterapi och en med en behandlare på en öppenvårdsenhet som arbetar 

med tolvstegsmodellen. KBT-enheten låg i en större stad i södra Sverige och tolvstegsenheten 

låg i en mellanstor stad i mellersta Sverige. Intervjuerna var semistrukturerade med en 

intervjuguide som byggde på frågor om hur behandling av spelmissbruk kan gå till. 

Följdfrågorna gällde situationer eller moment under behandlingen där några av de fyra 

faktorerna var aktuella. Semistrukturerade intervjuer valdes för att öppna upp för reflektion 

med följdfrågor som var kopplade till syftet. 

 Att intervjua behandlare i syfte att undersöka om och hur dessa faktorer arbetas med i 

behandling har sina fördelar eftersom man får fram utsagor direkt från någon som är 

inblandad. Det betyder att man inte täcker upp andra liknade perspektiv, exempelvis klientens 

perspektiv vilket skulle ge en bredare bild hur behandlingen kan gå till. För att få ännu 

bredare bild skulle man som forskare kunna göra en deltagande observation i behandlingen.   
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Urvalet baserades på ett bekvämlighetsurval som Bryman (2001) beskriver som ett urval som 

görs på personer som för tillfället är tillgängliga för forskaren. Det betyder att det finns 

behandlingsmetoder som inte är med i studien, exempelvis psykodynamisk terapi. Det finns 

också andra behandlare inom metoderna som arbetar på andra sätt än vad behandlarna i 

studien redovisar som inte finns med i undersökningen.    

Bearbetning och reflektion 

Det empiriska materialet samlades in i form av intervjuer som spelades in på en bärbar dator 

för att sedan transkriberas i efterhand. Ett problem som uppstod efter den första intervjun var 

att den hade spelats in med en för låg ljudnivå, vilket gjorde att transkriberingen tog lång tid. 

Trots svårigheterna kunde ändå intervjun transkriberas efter att ha lyssnat flera gånger på 

vissa delar. På den andra intervjun ställdes datorn närmre intervjupersonen vilket resulterade i 

att transkriberingen gick betydligt fortare eftersom att jag behövde lyssna färre gånger. Den 

första intervjun gjordes med två behandlare samtidigt. Om intervjuerna hade skett en och en 

hade svaren eventuellt kunnat vara annorlunda, exempelvis om någon inte vågar visa att de 

tyckte annorlunda än sin kollega. Den andra intervjun var med en behandlare och då hade jag 

en mer aktiv roll i intervjun och kunde ställa följdfrågor i större utsträckning efterhand som 

min kunskap om behandling växte med erfarenheten ifrån bland annat den första intervjun. 

För att göra materialet mer överskådligt användes meningskoncentrering, varpå 

transkriberingen lästes igenom ett antal gånger för att sedan dra samman långa uttalanden till 

kortare med sin huvudsakliga innebörd kvar. Dessa delades sedan in i olika teman som 

berörde de fyra faktorerna. Dessa teman analyserades utifrån faktorerna som en teoretisk 

analys, vilken sedan beskrevs i en deskriptiv och delvis komparativ utsaga som kopplas till 

tidigare forskning.    

Forskningsetik 

Intervjupersonerna blev informerade vid den första kontakten att jag hade för avsikt att 

undersöka hur behandlaren/behandlarna arbetar i behandling för spelberoende vilket när de 

tackade ja till intervjun samtyckte till att delta i studien. Jag skickade frågorna några dagar 

innan intervjun ägde rum för att de skulle kunna förbereda sig. Jag har valt att anonymisera 

vilka geografiska platser intervjuerna hölls på för att det inte skall gå att härleda uttalanden 

till intervjupersonerna vars identitet har skyddats i uppsatsen. Det empiriska materialet 

används endast i denna uppsats i enlighet med informations- och nyttjandekravet (Kvale 

1997). 
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2. Tidigare forskning 

Forskning på effekter av olika metoder för spelberoende är under stark utveckling. Denna 

tycks peka åt att det finns liten eller ingen skillnad i effekt mellan metoderna. Både KBT och 

tolvstegsbehandling har effekt.    

Pallesen, Mitsem, Kvale, Jonsen & Molde (2004) gjorde en metaanalys av resultaten av 

behandling av personer med spelproblem. De analyserade resultaten från 22 olika studier 

mellan 1968-2004, som tillsammans omfattade 1458 subjekt. Syftet med studien var att 

undersöka både kort- och långsiktiga effekter av behandling för personer med spelproblem. 

De olika studierna i studien innefattade både öppenvård, slutenvård samt individuell och 

gruppterapi. De teoretiska utgångspunkterna varierade mellan studierna, vilka innefattade 

bland annat olika former av KBT och ”eklektisk terapi” baserad på GA:s 12 steg. Resultaten 

visade att behandling för personer med spelproblem, både på kort- och lång sikt, kan kopplas 

till ett gynnsamt resultat. Studien visar på att det hjälper med behandling.  

I en studie av Carlbring, Jonsson, Josephson & Forsberg (2009) jämförs och testas 

effektiviteten hos individuella motiverande samtal (MI), kognitiv beteende terapi (KBT) i 

grupp och personer på en väntelista (utan behandling). Studien gjordes i Sverige med 150 

personer som ville ha behandling för sina spelproblem. Dessa delades slumpmässigt in i tre 

olika grupper varav en grupp fick fyra individuella MI samtal, en fick åtta sessioner med 

KBT i grupp och den tredje fick vänta på behandling. (Gruppen som inte då fick behandling 

fick antingen samma MI eller KBT efter den första effektmätningen). Man mätte ”effekten” i 

form av bland annat ”generell nivå av ångest och depression” direkt efter samt sex och tolv 

månader efter avslutat behandling. Behandling visade på kort sikt vara överlägsen på vissa 

områden jämfört med kontrollgruppen på väntelistan. Av etiska skäl gick det inte att mäta 

detta på lång sikt eftersom kontrollgruppen fick behandling innan en sådan mätning skulle 

kunna genomföras. Det fanns inga skillnader i effekt mellan MI och KBT vid någon tidpunkt 

i mätningen. Istället visade båda metoderna lovande resultat. 

I en studie av Toneatto & Dragonetti (2008) jämfördes två öppenvårdsbehandlingar för 

personer med spelproblem med två olika teoretiska inriktningar: KBT och tolvstegs 

orienterad terapi. Effekten av åtta sessioner med KBT (n=65) och åtta sessioner med tolvstegs 

orienterad terapi (n=61) mättes i studien. Sessionerna ägde rum en gång i veckan och höll 

därmed på i åtta veckor. KBT terapin var manualbaserad och fokuserade bland annat på en 

funktionsanalys av spelbeteendet, problemlösning, stimulikontroll och kognitiv 
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rekonstruktion av spelrelaterade föreställningar. Målen för behandlingen förhandlades fram 

individuellt, exempelvis mål att bli helt spelfri eller kunna spela kontrollerat. Tolvstegs 

sessionerna byggde på GA:s fem första steg som handlar om att dels acceptera sin maktlöshet 

inför spelandet och erkänna att ens liv har blivit ohanterligt samt att hitta och lita på en kraft 

som är starkare än en själv, för att sedan göra en personlig inventering och därefter dela den 

med en medmänniska. Deltagarna i tolvstegsgruppen uppmuntrades till att vara helt spelfria. 

Studiens resultat utgick inte bara utifrån om personerna var helt spelfria eller inte. Man 

räknade med att om man spelade för mindre än sex procent av sin disponibla inkomst per 

månad så ansågs det som ett ”kontrollerat spelande”. Resultatet i studien visade att det var 48 

procent som var ”helt spelfria”, 38 procent ”spelade kontrollerat” och 14 procent spelade 

okontrollerat, tolv månader efter behandlingen. Båda behandlingarna hjälpte till att förbättra 

spelbeteendet hos urvalet men det fanns inga effektskillnader mellan de olika behandlingarna. 

Metodforskning kring effekt på spelmissbruksområdet tycks som beskrevs i inledningen peka 

åt att behandling har effekt men att det syns få eller inga skillnader mellan metoderna. Detta 

gör det intressant att istället titta på vilka gemensamma faktorer hos metoderna som är 

betydelsefulla för ett beteendeförändrande arbete. 
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Fyra viktiga faktorer för framgångsrik förändringsarbete 

Duncan et al., (2004) nämner Michael Lambert som en framstående forskare på gemensamma 

faktorer och vad som är viktigt för en framgångsrik terapi. Dessa kallas för ”The big four”, 

och man kan läsa om dessa i boken The heart and soul of change- What works in therapy. 

Dessa faktorer följer här och anses vara viktig för en framgångsrik terapi: 

1) Faktorer som ligger utanför behandlingsmötet för klienten. Det handlar om faktorer 

hos klienten eller i hens
3
 omgivning som understödjer beteendeförändringen, förutom 

att de deltar i terapi. Lambert uppskattar att dessa faktorer utgör ca 40 % av 

framgången i terapi. 

2) Relationsfaktorer, som handlar om empati, värme och acceptans. Faktorerna har med 

den ”terapeutiska alliansen” att göra, terapeutens egenskaper i relationen till klienten. 

Dessa faktorer uppskattar Lambert till ca 30 % av en framgångsrik terapi. 

3) Den tredje sortens faktorer för framgångsrik terapi handlar om placeboeffekt hos 

klienten som vet att hen är i behandling samt hopp och förväntan på terapins 

behandlingsritualer från både klienten och terapeutens sida. Lambert uppskattar att 

den utgör ca 15 % av framgången i en terapi. 

4) Behandlingsmetodsfaktorer är den fjärde sorten. Denna uppskattar Lambert stå för ca 

15 % av framgången i terapin. Dessa faktorer kan vara trosuppfattningar och 

metodspecifika behandlingsritualer, exempelvis ”mirakel frågor” i lösningsfokuserad 

terapi. Mellan olika metoder finns det olika saker som man lägger vikten vid i terapin. 

De flesta metoder handlar om att förbereda och hjälpa klienten att göra något 

annorlunda (beteendeförändring) för att utveckla en ny förståelse. 

Klientens spelhistorik, psykiska hälsa, motivationsnivå, styrkor och svagheter är egenskaper/ 

faktorer som klienten har med till terapin. Dessa egenskaper tillsammans med 

beteendeförändringsstödjande faktorer i klientens miljö, utanför terapimiljö som exempelvis 

klientens anhörignätverk, är enligt Lambert den mest avgörande faktorn för 

beteendeförändring.  

Terapeutens/behandlarens förhållningssätt kan tyckas ingå i den andra faktorn som beskrivs 

av Lambert som egenskaper som terapeuten har med sig till terapin/behandlingen. Med ett 

                                                             
3 Begrepp som hen och hens används i denna uppsats för att bruka ett genusneutralt begrepp. 
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empatiskt bemötande kan behandlaren skapa ett tryggt utrymme för klienten att reflektera 

kring och utforska sin situation/beteende. Terapeutens förmåga att inge hopp om förändring 

till klienten ingår i den tredje faktorn. Både klientens och behandlarens tro på metoden och att 

klienten kan göra en förändring beskrivs i den tredje faktorn. ”Hoppförmedling” och 

”förväntansinventering” kan tolkas som två tekniker som används i behandling. Den fjärde 

och sista faktorn är vad och hur den specifika metoden lägger fokus på i förändringsarbetet. 

Exempelvis ”funktionsanalys” inom KBT eller att ”gottgöra” i steg nio inom 

tolvstegsprogrammet. Även metodens specifika trosuppfattning ingår i denna faktor 

exempelvis ”sjukdomsbegreppet” inom tolvstegsbehandling. 

Dessa fyra faktorer sammanfaller i hög grad med erfarenheter från alkohol- och drogområdet. 

Ett exempel på detta kan vara att det förekommer ”spontanläkning” bland alkoholister som 

har gjort en beteendeförändring utan behandling, där exempelvis ”signifikanta andra” har 

spelat en viktig roll (Blomqvist, 1999). Även jagstärkande strategier och att involvera 

klientens nätverk i behandlingen kan ha en gynnsam effekt menar Berglund (2000). I 

Klingemann (2001) kan man läsa om begreppet ”recovery capital” –

återhämtningskapital/förändringsresurser – som den totala summan av en persons sociala, 

fysiska och mänskliga resurser som kan vara användbara för att ta sig ur ett alkohol- och 

narkotikaberoende. Exempel på dessa kan vara relationer med familjemedlemmar och vänner 

som inte har beroendeproblematik, ett stödjande säkerhetsnät och relationer på 

arbetsmarknaden. ”Recovery capital” liknar delarna ur den första faktorn. Den andra faktorn, 

den ”terapeutiska alliansen”, har att göra med behandlarens förhållningssätt vilken omnämns 

i litteraturen om missbruksbehandling, bland annat i Liria Oritzs (2006) bok Till Spelfriheten! 

Kognitiv beteendeterapi vid spelberoende. Relationen mellan socialarbetaren och klienten har 

en central betydelse i behandling enligt tidigare forskning (Hollis, 1970; Perlman, 1979; 

Richmond, 1970; Segraeus, 1994). Den terapeutiska alliansen kan bli en plattform att 

förmedla hopp och bygga upp ett mod hos klienten att hantera livet (Dufrane, Leclair, 1984). 

Den tredje faktorn handlar om hopp som spelar en väsentlig roll i terapin och i klientens 

helande (Menninger, 1959; Monk, Winslade, Crocket & Epston, 1997; Yalom 1998). Att 

förmedla ett hopp om att det går att förändra sin situation som ingår i den tredje faktorn, 

nämns som en central del i AA:s andra steg (AA, 1995). Behandlingsritualerna och 

trosuppfattningar varierar mellan de olika metoderna även för missbruksbehandling som kan 

räknas till den fjärde faktorn. 
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3. Behandling av spelmissbruk 

Två behandlingsmetoder som enligt forskning (Toneatto, Dragonetti (2008), Pallesen, 

Mitsem, Kvale, Jonsen & Molde (2004) är effektiva för spelberoende är kognitiv 

beteendeterapi och tolvstegmodellen. I detta kapitel beskrivs KBT och tolvsteg samt dess 

likheter och skillnader. 

Tolvstegsbehandling 

Många behandlingar för spelberoende hämtar erfarenheter från behandling av andra missbruk 

som narkotika- och alkoholmissbruk. Vissa av dessa behandlingar arbetar utifrån 

Minnesotamodellen och dess tolv steg (Edström, 2008).  

Inom Minnesotamodellen förklaras beroendet som en medfödd, kronisk sjukdom som 

innefattar en överkänslighet och en avvikande reaktion på alkoholkonsumtion i form av ett 

sug och slutligen kontrollförlust till alkohol. Sjukdomsförloppet beskrivs vara irreversibelt, 

progressivt och kan hejdas men inte botas (Blomquist, 1999). En central del i många 

tolvstegsbehandlingar är att delta på självhjälpsmöten som AA, NA och GA under 

behandlingen. 

Minnesota modellen som är AA:s tolvsteg är hämtade från Minnesotamodellen (2011-05-01) 

och följer nedan: 

1) Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att våra liv hade blivit ohanterliga. 

2) Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd. 

3) Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi uppfattade 

Honom. 

4) Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan. 

5) Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och 

innebörden av dem. 

6) Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 

7) Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister. 

8) Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och var beredda 

att gottgöra dem alla. 
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9) Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem 

eller andra. 

10) Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel. 

11) Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud – sådan 

vi uppfattade Honom – varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och 

styrka att utföra den. 

12) När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi 

föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla 

våra angelägenheter. 

Steg ett till tre handlar om att acceptera att man har ett problem, samt att det finns hjälp att få 

som man behöver. Denna hjälp beskrivs som ”en större kraft än vår egen ” i steg två och 

”Gud” i steg tre. Steg fyra och fem handlar om att göra en personlig inventering, och sedan i 

steg fem dela med sig av den till en medmänniska. I steg ett till fyra kartlägger man sitt 

problem och sina beteenden. Vidare i steg sex och sju ber man om att få hjälp med att 

avlägsna sina ”karaktärsfel” och ”brister”, med steg fyra och fynden i steg fem som 

bakgrund. Man ber sin ”hjälp” eller ”Gud” om att få göra en beteendeförändring. Steg åtta 

handlar om att göra en förteckning över alla man har skadat och sedan också gottgöra dessa 

människor i steg nio. Man agerar och gottgör efter sin förhoppningsvisa beteendeförändring i 

steg ett till sju. Steg tio handlar om att fortsätta att ha ett reflekterande perspektiv över sig 

själv och rätta till misstagen efterhand som de sker. Steg elva handlar även om, förutom att ha 

ett reflekterande förhållningssätt till sig själv, att använda sig av fördjupad bön till ”Gud” (så 

som man uppfattar honom) och meditation där man ber om insikt om ”hans vilja med oss och 

styrkan att utföra den” (AA, 1995, sid 62). Steg tolv handlar om att lära vidare det man har 

fått uppleva genom de tolv stegen och hjälpa andra som vill ha hjälp med sitt missbruk (AA, 

1995). Sammanfattningsvis kan det tolkas som att tolvstegsprogrammet handlar om att: 

1) Identifiera och acceptera sitt problem samt kartlägga beteenden (steg ett till fem). 

2) Få hjälp med att göra en beteendeförändring (steg sex och sju).  

3) Gå igenom vem man har skadat och gottgöra dessa (steg åtta och nio).  

4) Att behålla ett reflekterande förhållningssätt till sig själv och hjälpa andra som vill ha 

hjälp (steg tio, elva och tolv).  
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Delarna att identifiera och acceptera problemet, kartlägga beteende, få hjälp med en 

beteendeförändring och hjälp att upprätthålla den verkar alla vara några viktiga delar i 

tolvstegsprogrammet. Dessa delar kan även kännas igen i andra behandlingsfilosofier, 

exempelvis kognitiv beteendeterapi. 

Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi är en förhållandevis ny form av psykoterapi som är under ständig 

utveckling med nya forskningsrön. Vanligtvis pratar man om tre olika faser inom KBT. På 

1950- och 1960- talet utvecklades beteendeterapin (BT). På 1970- och 1980- talet kom den 

kognitiva delen in, för att sedan under 1990- och 2000- talet gå in i den tredje fasen inom 

KBT med några nyare terapiformer som DBT (dialektisk beteendeterapi) och ACT 

(acceptance and commitment thearapy) (Kåver, 2006). Den första fasen kallades även den 

klassiska beteendeterapin som har sina grunder i behavioristisk inlärningsteori och 

beteendeanalys. Beteendeanalys är ett vanligt verktyg inom KBT. Den beteendeterapeutiska 

traditionen ser beteendeförändring som det primära.  

”Här är det alltså mönstren i interaktionen mellan person och omgivning som ses som det 

mest grundläggande, medan tankar och känslor ses som sekundära effekter av dessa 

mönster.” (Kåver, 2006, sid 12).   

Denna uppfattning har delvis modifierats efterhand som BT utvecklades i sin andra fas till 

KBT. K:et i KBT betyder kognitiv från ordet kognition som betyder tanke. Den kognitiva 

delen har sina rötter i kognitiv teori som handlar om tankar och tankemönster. Perception, 

uppfattning och tolkning är också centrala begrepp inom KT (kognitiv terapi) och KBT. 

Beteendeperspektivet kompletterades och integrerades av det kognitiva perspektivet. Från 

kognitiv teori kom mönstret i sättet att tänka spela en större roll för formandet av känslor och 

beteende. Den tredje och senaste delen i utvecklingen av KBT har bland annat ett ökat fokus 

på terapirelationen. DBT, dialektisk beteendeterapi, är en tredje vågens terapiform som 

handlar bland annat om att empatiskt ”validera” beteendet hos klienten och försöka se 

”logiken” i tillsynes svårförståeligt beteende. I ACT, acceptence and commitment therapy, är 

det en central del att jobba med accepterandet av upplevelser, kombinerat med 

beteendeförändring. Inom den tredje vågens KBT finns det också tekniker med 

”mindfullness”-träning inspirerad av buddhistisk meditation. 

Ett sätt att arbeta med KBT beskriver KBT-terapeut Liria Ortiz (2006) i sin bok Till 

spelfriheten! Kognitiv beteendeterapi vid spelberoende förklaras spelberoende med en 
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biopsykosocialförklaringsmodell. Den biopsykosociala förklaringsmodellen beskriver olika 

delar i spelberoendet i syfte att förstå hur ett missbruk uppstår. Dels den biologiska delen som 

beskriver hur hjärnans belöningssystem med dopaminfrisättning sätts in och utvecklar en 

överkänslighet för spel om pengar. Överkänsligheten utvecklas till slut får spelandet en 

tvångsmässig karaktär. Den förvärvade hjärnsjukdomen beskrivs som att den behöver inte 

vara permanent. Den sociala delen som handlar om att samhället uppmuntrar oss om att bli 

rika samt att vi exponeras för spelreklam, ökad tillgänglighet till spel med mera. Den 

psykologiska delen utgår ifrån en inlärningsteoretisk modell som utgår ifrån att spelet fyller 

en funktion i individens liv. Boken är en behandlingsmanual som sträcker sig över tolv olika 

sessioner: 

Session ett är en introduktion till den ”biopsykosociala” förklaringsmodellen till 

spelberoende. 

Session två undersöker man vilka faktorer som utlöser och vidmakthåller spelande. 

Session tre handlar om att skapa en hållbar förändring genom att lära sig att hantera sin egen 

ambivalens och öka sin motivation. 

Session fyra. Att hantera längtan efter att spela (spelsug)  

Session fem. Att hantera tankar på spelandet, att förändra sina tankebanor. 

Session sex. Kognitiv omstrukturering. Att identifiera och korrigera illusion av kontroll över 

slumpen. 

Session sju. Kognitiv dissonans hos spelare. Att övervinna den genom att kartlägga för och 

nackdelar med spelande och spelfriheten. 

Session åtta. Problemlösning att hitta spelfria alternativ. 

Session nio. Återfallsprevention 1. Om risksituationer, punktåterfall och återfall. 

Session tio. Återfallsprevention 2. Pengar som risksituation för återfall. 

Session elva. Återfallsprevention 3. Obehagliga känslor och interpersonella konflikter som 

risk för återfall. Kommunikationsträning. 

Session tolv. Återfallsprevention 4. Vikten av att få och uppleva socialt stöd. Att be om hjälp 

och stöd. 
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En viktig del i session ett och två kan tolkas vara att identifiera, acceptera och kartlägga 

problembeteendet. Session tre till åtta tycks lägga fokus på att kartlägga och hitta alternativa 

beteenden. Det handlar alltså till stor del om att få hjälp med en beteendeförändring. Session 

nio till tolv verkar fokusera på ”återfallsprevention”, och hjälp och strategier för att 

underhålla sin beteendeförändring.  

Skillnader 

Något som skiljer modellernas förklaringsmodeller för spelberoende åt är framförallt att inom 

Minnesotamodellen menar man att beroendet är en kronisk sjukdom. Den biopsykosociala 

modellen (KBT) beskriver beroendet som ett tillstånd som inte behöver vara permanent. 

Något annat som skiljer är att inom tolvstegsmetoden är att delta på självhjälpsgrupps möten 

som AA och GA är en central del i en tolvstegsbehandling medan man inom KBT endast kan 

rekommendera det. 

Likheter 

Något som verkar centralt för båda behandlingsmetoderna verkar vara att identifiera, 

acceptera, kartlägga problembeteendet samt att få hjälp med och att underhålla en 

beteendeförändring. Andreasson (2000) i citatet nedan tycks också peka åt att det finns 

likheter mellan kognitiv beteendeterapi och Minnesotamodellen. 

”Vad som nämns inom kognitiv beteendeterapi benämns som specifika behandlingsprocedurer, med 

välutvecklade instruktioner i manualer är i stor utsträckning sådant som tillämpats lekmanna mässigt 

inom AA sedan många år”. (Andreasson, 2000, sid 183)  

Det centrala i och målet med båda behandlingsmetoderna är att hjälpa klienten att göra en 

beteendeförändring. 
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3. Resultat 

Intervjuerna gjordes på en KBT-enhet och en tolvstegsenhet. På KBT-enheten äger 

gruppbehandlingen rum en förmiddag i veckan och pågår i elva veckor, där varje vecka är en 

session från Liria Oritz bok Till spelfriheten! Kognitiv beteendeterapi vid spelberoende. Efter 

den sista sessionen har man två ”booster samtal”, ett en månad efter och ett tre månader efter. 

Behandlingen är kostnadsfri för klienten och finansieras av kommunen och Statens 

folkhälsoinstitut. På enheten där man arbetar med tolvstegorienterad gruppbehandling arbetar 

man utifrån AA:s tolv steg. Gruppbehandlingen hålls kontinuerligt en till två gånger i veckan 

och klienterna går tills de själv känner att de är klara med behandlingen. Behandlingstiden 

varierar mellan ett till två år. Socialtjänsten, en arbetsgivare eller klienten betalar för 

behandlingen. Båda enheterna erbjuder också enskilda samtal vid behov. Det huvudsakliga 

målet med behandlingen på de båda enheterna är att hjälpa klienterna att bli helt spelfria. 

Klientens förutsättningar  

Vid den första kontakten på båda enheterna börjar man med att ytligt undersöka och 

reflektera över hur allvarligt spelandet är. Detta tolkar jag som en del i att arbeta med den 

första faktorn som bland annat handlar om vad som finns i klientens bakgrund när de kommer 

till behandlingen.   

På KBT-enheten menar man att det finns klienter med för svaga språkkunskaper för att man 

skall kunna förstå och fullfölja behandlingen (Behandlaren menar att ”svaga språkkunskaper” 

kan vara tillexempel utrikesfödda som har svårt att göra sig förstådd och förstå svenska). En 

allvarlig psykisk problematik kan också utgöra ett hinder. Om man är osäker när det gäller 

psykisk problematik rådfrågas alltid klientens läkare, men man uppger dock att det är väldigt 

sällan som man nekar en klient behandling på grund av sin psykiska problematik. Det händer 

att man på KBT enheten rekommenderar klienter som är i behandling att söka externt stöd, 

till exempel en psykolog. 

Alla som söker på tolvstegsenheten får behandling. Man kontaktar en psykolog vid behov när 

klienten har börjat i behandling.  

På båda enheterna menar således man att det finns egenskaper hos klienten som är betydande 

för att kunna genomföra en beteendeförändring, vissa ibland även avgörande för om man 

skall få behandling eller inte. Det ges även möjlighet till enskilda samtal på båda enheterna 
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med behandlarna för att ge ett extra stöd till dem som behöver det, och om inte det räcker 

kontaktas en psykolog.  

Vidare i behandlingen använder man sig av olika tekniker (vilka jag återkommer till under 

den fjärde faktorn) för att reflektera kring olika beteendemönster och arbetar på så sätt också 

med personliga egenskaper hos klienten. Detta kan vara för att på olika sätt undersöka 

sårbarheter eller ”triggerpunkter” för spel. Även att titta på styrkor och åt alternativa 

beteenden till spel utgör en del av behandlingen som skulle kunna tolkas som ett sätt att 

arbeta med den första faktorn.  

Att behandlingen bygger på och tar hänsyn till personliga egenskaper med betoning på 

positiva egenskaper, bekräftas av en av behandlarna på KBT kliniken i citatet som följer: 

”… klienterna har egna resurser. Det är klart de har, absolut. Och jag har jätte stor respekt för det 

och en hel del av vår behandling bygger på det…” 

Ytterligare en del i den första faktorn innehåller saker i klientens miljö utanför terapirummet 

som stödjer beteendeförändringen. Att behandlarna på båda enheterna informerar om 

spelberoendeföreningen och Anonyma spelare möten i början av behandlingen, skulle kunna 

tolkas som ett främjande för ett beteendeförändringsstödjande element i klientens liv.  

Klienten blir under det första rådgivande samtalet och bedömningsintervjun informerade om 

de olika självhjälpsgrupperna och vikten av kamratstöd understryks, vidare finns bestämda 

datum då KBT-gruppbehandlingen börjar. Detta innebär att klienter ibland får vänta på att 

gruppbehandlingen skall börja. Under väntetiden erbjuder man klienterna stödjande samtal. 

Enligt behandlaren klarar de flesta klienterna sig ”utmärkt” utan samtal i väntan på 

gruppbehandlingen ska börja: ”ibland räcker det med kamratstöd” Detta bekräftar att klientens 

egenskaper och miljö utanför behandlingen är en avgörande faktor för beteendeförändringen. 

Min tolkning är att klienten som har varit på rådgivande samtal och bedömningsintervju 

redan i någon mening påbörjat sin beteendeförändring när hen beslutade sig för att göra en 

behandling. Men det är intressant att de flesta klarar sig ”utmärkt” utan att ha påbörjat någon 

formell behandlingen.  

På tolvstegsenheten pågår behandlingen kontinuerligt och klienten behöver inte vänta på att 

få börja utan börjar så fort som möjligt i behandlingen. Den första faktorns betydelse styrks 

även av tolvstegsbehandlarens citat: 
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”… och vi presenterar även lösningen som då är ju då gemenskap med andra med samma problem 

som försöker lösa det, plus då att man genomgår en personlighets förändring som dom här ee 

handlingsprogrammet i tolvstegsprogrammet handlar om steg fyra till tolv då.” 

Att ”gemenskap med andra som försöka lösa samma problem” skulle vara en del av 

lösningen kan tolkas som att det styrker påståendet att en beteendeförändringsstödjande miljö 

skulle vara en betydande del för klientens beteendeförändring. 

Anhörigstödet på enheterna ges i form av seminariedagar om att vara anhörig till en problem 

spelare samt som separata och stödjande samtals grupper för de anhöriga. På tolvstegsenheten 

händer det ibland att man vid behov har enskilda sessioner tillsammans med klienten och dess 

anhöriga, vilket inte förekommer på KBT-enheten. Det händer dock ibland att man på KBT-

enheten rekommenderar klienter att uppsöka en familjeterapeut.  

Min tolkning av att stödja anhöriga till personer som har spelproblem är ett sätt att främja och 

arbeta med delar i den första faktorn i form av en beteendeförändringsstödjande miljö 

utanförterapi rummet. Blomqvist (1999), Berglund (2000) och Klingemann (2001) bekräftar 

att arbetet, klientens nätverk och personliga förutsättningar främjar beteendeförändringen.   

Terapeutisk allians 

Behandlarna från båda enheterna beskriver sig främja den terapeutiska alliansen genom att ha 

en ödmjuk och respektfull inställning till klienterna där man undviker konfrontationer med 

dem. Behandlarna från båda enheterna framhåller vikten av den terapeutiska alliansen i 

behandling som också beskrivs i den andra av Lamberts faktorer. Relationen mellan 

behandlare och klienten anses också vara viktig enligt tidigare forskning (Hollis, 1970; 

Perlman, 1979; Richmond, 1970; Segraeus, 1994). 

På tolvstegsenheten utgår man ifrån att klienten har en kronisk sjukdom och att kontrollerat 

spel är omöjligt. Om klienten inte accepterar detta synsätt så undviks konfrontation. För att 

åstadkomma terapeutisk allians uppmanas klienten att prova spela kontrollerat, för att då 

upptäcka själv att det inte går. 

”… man måste liksom se o känna vilka konsekvenser spelandet ger mig för ja kan inte sitta å säga åt 

dem de skulle bara bli ett motstånd va.” 

Att uppmana en klient att prova spela kontrollerat inrymmer en etisk aspekt eftersom att 

behandlaren inte vet hur det kommer att sluta om spelaren försöker spela igen. Om klienten 
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misslyckas kanske det skapar skam och utgör ett motstånd att komma tillbaka, vilket man 

ville undvika från början. Om det skulle handla om en heroinmissbrukare skulle 

uppmaningens problematik vara än mer uppenbar eftersom att man kan dö av en överdos, 

men som sagt, konsekvenserna av att spelaren försöker spela igen kan varken behandlaren 

eller klienten förutse.  

På KBT-enheten försöker man istället förhålla sig neutral till om det går att spela kontrollerat 

eller inte, men man talar om att man har utvecklat en ”sårbarhet” för spel om pengar och 

rekommenderas att inte prova spela ”kontrollerat”. Klienten blir också hänvisad till tidigare 

klienter som inte lyckats spela kontrollerat.  

Att förhålla sig neutral i vissa frågor är inte helt oproblematiskt vilket kan beskrivas i citatet 

från en av behandlarna på KBT-enheten nedan: 

”Alltså vi vill inte riskera behandlingsalliansen genom att ta ställning varken för om de går eller inte 

går,, skulle vi säga att det finns nog någon som skulle kunna klara det så skulle man som spelare ta de 

som ett intyg på att det går,, de e en hårfin alltså här gäller det att hålla balansen,, och bibehålla 

respekten så att säga” 

Frågan är hur stor skillnad det gör i praktiken att man försöker ha ett ”neutralt 

förhållningsätt” eller att man ”respektfullt” tar ställning i exempelvis frågan om man kan 

spela kontrollerat igen eller inte. I praktiken kan det tolkas som att man faktiskt tar ställning i 

frågan men man utger sig för att förhålla sig ”neutral“.  

Hoppförmedling i arbetet 

Båda enheterna arbetar efter att förmedla ett hopp till klienten om att det går att förändra sitt 

beteende och ta sig ur sin situation. Detta kan tolkas som ett sätt att arbeta med den tredje 

faktorn, nämligen klientens och behandlarens hopp och förväntan på att behandlingen 

fungerar. Detta hopp förmedlas bland annat av terapeuten med hänvisning till tidigare 

klienter. Även via klienter som har varit med längre i behandlingen på tolvstegsenheten har 

som en del i det ”tolfte steget” i uppgift att dela med sig av sin förändring och där med hopp 

till nyare klienter. ”Steg två” i tolvstegsprogrammet fokuserar också på tro och hopp. Hoppets 

viktiga roll i terapi bekräftas i tidigare forskning (Menninger, 1959; Monk, Winslade, Crocket 

& Epston, 1997; Yalom 1998). 
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På KBT-enheten arbetar man med hemuppgifter i form av frågor som är inriktade på hopp 

och förväntan av behandlingen. Dessa reflekterar man tillsammans över och får feedback på 

gången efter. 

Nedan följer ett citat av tolvstegsbehandlaren som bekräftar delar av den tredje faktorn: 

”det som är viktigast tycker ja och vi i tolvstegsprogrammet det är alltså att tro. Sen om ,sen det här 

med att tro på Gud det pratar vi inte om. Tron ska handla om att tro att jag kan förändra mig…” 

Det är alltså tron på förändring som är viktig inom tolvstegsprogrammet inte tron på ”Gud”. 

Man pratar tydligen inte om ”Gud” i denna tolvstegsbehandling vilket enligt AA litteraturen 

skulle kunna tolkas som motsägelsefullt vid en första anblick.   

Klientens tro på ”kunskapen” som förmedlas av terapeuten i behandlingen kan också tolkas 

som en del i den tredje faktorn. Det kan till exempel tolkas vara betydelsefullt för 

beteendeförändringen om klienten ”köper” förklaringsmodellen för spelberoendet, en kronisk 

sjukdom eller ett inlärt beteende med en sårbarhet för beteendet. Även ”Gud” eller ”högre 

makt/kraft” i tolvstegsprogrammet samt KBT-terapeutens kunskapsförmedling, måste 

övertyga klienten. 

Behandlingsritualer och trosuppfattningar 

Listan på faktorer som är specifika för de båda metoderna kan göras lång. Nedan presenteras 

några av de metodspecifika behandlingsritualer och trosuppfattningar som framkom under 

intervjun och skiljer de två åt. Inom tolvstegbehandlingen använder man sig av 

tolvstegsarbete och inom KBT bland annat funktionsanalys. Det finns forskning som stödjer 

att både tolvstegsarbete och funktionsanalysen inom KBT skulle vara effektiva i 

behandlingsarbetet för spelberoende (Pallesen, Mitsem, Kvale, Jonsen och Molde 2004, 

Toneatto och Dragonetti 2008). 

”Funktionsanalysen” används på KBT-enheten och denna kan tolkas som en metodspecifik 

behandlingsritual. Denna används för att försöka förklara själva beteendet och hjälpa klienten 

att förstå varför man spelar. 

En del i funktionsanalysen handlar om positiv och negativ förstärkning som förklaras på ett 

annorlunda sätt av behandlarna än vad man kan läsa om i litteraturen. 
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”den kortsiktiga konsekvensen på ensamhet e att ja slipper ifrån [ensamheten]. Du ser att ja har gjort 

ett plus här och då förklarar de här då ju att de som vidmakthåller beteendet från början, de e ju den 

positiva förstärkningen ja får av situationen” 

Utifrån resonemanget ovan tolkar jag att behandlaren tycks mena att: slippa ifrån ensamheten 

är det som vidmakthåller beteendet som är samma sak som den positiva förstärkningen. 

Senare i intervjun resonerar behandlaren om hur negativ förstärkning uppstår när man 

utvecklat ett beroende och då handlar det om att man försöker vinna tillbaka skulder eller för 

att man har oro eller ångest.  

Att ”slippa ifrån” något beskrivs i litteraturen av Wadström (2004) som ”negativ 

förstärkning”, vilket skiljer sig från min tolkning av behandlarens resonemang om att slippa 

ifrån något som en positiv förstärkning. En positiv förstärkning beskrivs som när man tillför 

något, exempelvis: att vinna pengar är en positiv förstärkning för spelbeteendet. 

Behandlarens uppfattning av positiv förstärkning stämmer därför inte överens med 

litteraturen. 

Steg fyra, fem och sex (inventering, dela med sig och kartlägga beteende mönster) som 

beskrivs av en behandlare på tolvstegsenheten, skulle kunna tokas som en motsvarighet till 

funktionsanalysen i tolvstegsprogrammet. 

Hela tolvstegsarbetet i sig är en metodspecifik behandlingsritual som i steg ett till tre handlar 

om acceptans och tro på hjälpen som erbjuds, steg fyra till sex om kartläggning av beteende 

och steg sju till tolv om beteendeförändring och underhåll. Dessa moment har en 

motsvarighet i KBT-behandlingen men man arbetar olika med dem.  

I trosuppfattningen och förklaringen av ”spelberoende” skiljer sig behandlingsmetoderna åt. 

På tolvstegsenheten pratar man om och förklarar spelberoendet som en kronisk sjukdom och 

på KBT-enheten är man noga med att inte se de som en ”sjukdom”, utan som ett inlärt 

beteende. 

Något annat som skiljer sig markant åt hos behandlingsenheterna är trosuppfattningen kring 

behandlingstiden, ett till två år på tolvsteg respektive elva veckor plus två ”booster träffar” på 

KBT-enheten. Tolvstegsbehandlaren beskriver detta i citatet nedan: 

” ”Vi satsar på lång läktid, dom ska ha tid på sig dom ska läka inne i sig själva ee de får ta lång tid 

och de tar tid.” 
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Tiden i behandlingen kan tyckas spela roll för den terapeutiska alliansen, förutsatt att tiden 

investerad i relationen mellan behandlare och klient i sig skulle spela roll för alliansen, vilket 

den förmodligen gör till en viss utsträckning frågan är vilken, två år eller elva veckor? Detta 

varierar säkert mellan klienterna. Men det är upp till klienten själv att avgöra när man är 

färdig i tolvstegsbehandlingen, medans det tar slut efter elva veckor på KBT-enheten. Båda 

enheterna främjar att klienterna skall söka stöd av någon utanför, under och efter 

behandlingen. 

Hur som helst så kan man konstatera att det skiljer sig mellan metoderna i fråga om 

metodspecifika behandlingsritualerna och trosuppfattning var det gäller förklaringsmodell för 

spelberoende samt tid i behandling.  

Sammanfattning 

 Klientens bakgrund kartläggs och extra, individuellt stöd rekommenderas eller ges vid 

behov. 

 En beteendeförändringsstödjande miljö främjas i behandlingsarbetet, bland annat i 

form av ett separat anhörigstöd. På tolvstegsenheten utförs även behandlingsarbete 

med klienten tillsammans med dens anhöriga 

 Man uppger sig ha ett respektfullt förhållningssätt till klienten och man nämner att 

man även försöker undvika konfrontationer. 

 Man arbetar med att förmedla hopp om att det går att förändra sin situation som 

spelare.  

 Båda enheterna har sitt metodspecifika sätt att förklara spelbeteendet hos klienten, 

vilka är funktionsanalys hos KBT och steg fyra till sex hos tolvstegenheten. KBT-

enhetens beskrivning av positiv förstärkning skiljer sig från litteraturen. 

 Förklaringsmodellen för spelberoende skiljer sig mellan metoderna KBT-enhetens 

biopsykosociala förklaringsmodell och tolvstegsenhetens kroniska sjukdoms 

förklaring. 

 Trosuppfattningen vad det gäller tid i behandling skiljer sig markant mellan 

metoderna. 

 

 



22 
 

4. Diskussion 

Alla de fyra faktorerna tycks främjas i behandlingsarbete med personer med spelproblem på 

både KBT och tolvstegsenheten. Detta kan tyckas vara logiskt eftersom att grunden att göra 

en beteendeförändring är ofta densamma i både behandling av spelproblem, 

substansberoende och psykoterapi.  

Både tolvstegsbehandlarens resonemang om att lösningen är gemenskap med andra och KBT-

behandlarnas beskrivning att de flesta klarar sig utmärkt i väntan på behandling, bekräftar att 

saker utanför behandlingen är viktigt för beteendeförändringen. Samtalen man erbjuds i 

väntan på behandling tolkar jag som att det tillför ett socialt stöd till klienten (utanför 

behandlingen), inte bara när de ringer utan bara att de vet att de kan ringa utgör ett socialt 

stöd. Detta i kombination med beslutet man fattade att sluta när man ringde dit och bad om 

hjälp och ett eventuellt deltagande i självhjälpsmöte tycks hjälpa klienten med sin 

beteendeförändring redan innan de påbörjat sin behandling, eftersom att de beskrivs klara sig 

utmärkt i väntan på behandling.  Detta styrker påståendet att den första faktorn skulle vara av 

stor vikt för beteendeförändringen vilket jag tycker är logiskt eftersom att innan det fanns 

behandlingsteorier och metoder borde människor kunnat ha gjort en beteendeförändring. För 

exempelvis 300 år sedan fanns inte det biopsykosociala förklaringsmodeller eller 

tolvstegsmetoder, men delarna i ”recovery capital” som Klingemann (2001) nämner har alltid 

funnits och kommer alltid finnas och påverkar och kommer påverka förändringsarbetet med 

människor. 

En viktig del i att hjälpa någon med en beteendeförändring är att förmedla kunskap, bland 

annat genom att förmedla kunskap om klientens beteende utifrån sin situation. Denna 

”kunskap” varierar mellan metoderna utifrån deras trosuppfattning om saker som läktid eller 

förklaringsmodell för spelbeteendet. Inom KBT pratar man om spelberoendet som ett 

tillstånd som kan förändras och vars sårbarhet för spel i hjärnan inte behöver vara kronisk. I 

frågan om man som klient någon gång kan återgå till ett kontrollerat spelande igen, försöker 

man förhålla sig neutral men målet med behandlingen är att klienten skall bli spelfri.  

Tolvstegsbehandlaren utgår ifrån och förmedlar kunskapen om att spelberoende är en kronisk 

sjukdom och kontroll är omöjlig. För att uppnå ”terapeutisk allians” och för att bevisa att 

kontroll är omöjlig för en klient som tvivlar, kan man föreslå hen att under behandling prova 

spela kontrollerat, för att upptäcka att det inte går. Syftet med detta tycks vara att klienten 

skall komma tillbaka (om hen nu gör de) för att då acceptera behandlarens kroniska 
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sjukdomsförklaring och ingå i en ”behandlingsallians”. Den etiska aspekten av detta är 

uppenbar och man kan konstatera att ”behandlingsalliansen” och sättet att uppnå den kan se 

olika ut.  

I en uppnådd behandlingsallians kan det ske en förmedling av kunskap mellan behandlare 

och klienten som kan bli en resurs hos hen som kan hjälpa hen med sin beteendeförändring.  

För att kunskap skall kunna förmedlas och betyda något för klienten krävs det att klienten 

accepterar och tror på kunskapen som förmedlas av behandlaren. Trosuppfattningar och 

”kunskap” varierar mellan metoderna och är påhittade av människor. Klienterna är också 

människor vars trosuppfattningar också varierar. Därför tror jag att olika trosuppfattningar 

och behandlingsritualer gynnar klienten eftersom att många tror olika om saker däribland 

spelberoende diagnoser. Om man som klient inte skulle dela samma trosuppfattning som 

behandlaren så är det bra att det finns alternativa trosuppfattningar och metoder. Skulle det 

bara finnas en trosuppfattning, en metod och klienten inte skulle acceptera den 

förklaringsmodellen så skulle det kunna bli hopplöst med behandling för den klienten.  

W.I.Thomas (1927) myntade en välciterad sociologisk tes, den s.k. Thomas’ teorem1
4vars 

översättning lyder nedan: 

”Om människor definierar situationer som verkliga så blir de verkliga till sina konsekvenser” 

 

En ödmjuk och respektfull inställning till vad människor tror på är av största vikt, speciellt i 

arbete med människor i utsatta situationer, eftersom att deras definition av verkligheten har 

verkliga konsekvenser deras liv. 

 

 

 

  

                                                             
4 1 Thomas, W.I. & Znaniecki, F. (1927) The Polish peasant in Europe and America. N.Y. 
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Bilagor 

 

INTERVJUGUIDE 

ALLMÄNT 

Vad har ni för behandlingsform? Öppen, sluten eller båda? 

Hur lång tid tar en behandling generellt? 

Vem beslutar om och betalar för placering? Socialen arbetsgivare privat? 

Vilken förklaringsmodell för spelberoende arbetar man efter? Sjukdom? Kronisk/tillstånd? 

Har personalen handledning? 

BEHANDLING. 

Hur ser den första kontakten med klienten ut? Var? Med vem? 

Hur identifieras spelproblemet hos klienten? 

Hur hjälper man klienten att acceptera sitt spelproblem? 

Hur presenteras behandlingsidén/planering? 

Hur hjälper man klienten att acceptera behandlingsidén? 

FÖRÄNDRINGSARBETE 

Hur kartläggs klientens problematiska beteendemönster? 

Hur arbetar man för att hjälpa klienten med en beteendeförändring? 

 UNDERHÅLLSTÖD 

Hur arbetar man med att hjälpa klienten med att underhålla sin beteendeförändring? 

Återfallspreventivt arbete? Efterbehandling? 

 

 

 


