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ABSTRACT 
 

Socionomstuderandes 
kunskaper om och attityder till spel och spelberoende 

 
Camilla Svenfelt & Gunilla Ehrler 

 
 
 
 
 

Studien var en kvantitativ undersökning som genomfördes vid Socialhögskolan i Stockholm.  
Syftet med denna C-uppsats var att öka kunskapen om socionomstuderandes kunskaper och 
attityder till spel och spelberoende. Forskningsfrågorna var: ”Vilka kunskaper och attityder 
kan socionomstuderande ha till spel och spelberoende?”, ”Finns det bland 
socionomstuderande några skillnader i attityder till spelberoende jämfört med attityder till 
alkoholberoende?” samt ”Finns det några skillnader, i kunskaper och attityder till spel och 
spelberoende, beroende på hur långt man har kommit i socionomutbildningen?. För att 
besvara forskningsfrågorna gjordes en enkätundersökning i två klasser ur termin 1 och två 
klasser ur termin 5. Resultatet av undersökningen visade att studenterna hade en viss kunskap 
på området samt att det fanns skillnader i attityder beroende på hur långt studenterna kommit i 
sin utbildning. Resultatet visade också att det fanns attitydskillnader i jämförelse mellan spel- 
och alkoholberoende. Materialet analyserades med utgångspunkt från våra forskningsfrågor 
utifrån kognitiv teori och det socialkonstruktivistiska perspektivet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: spelberoende, spelmissbruk, attityder, pathological gambling, och addiction. 
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~  Introduktion  ~ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1. INTRODUKTION 
 

Inledning 
Beroende är traditionellt förenat med att man intar någon form av substans, men på senare tid 
har man även börjat knyta ordet beroende till andra sorters vanor. Spelberoende är just nu ett 
högaktuellt ämne i media och det skrivs både om spelmarknaden i Sverige och om 
spelmonopolets vara eller inte vara, men debatten rör även de som drabbas av spelet och blir 
beroende. Den svenska spelmarknaden har förändrats de senaste åren vilket märks bland annat 
i den ökade tillgängligheten. Nya spelformer kommer i allt snabbare takt och datatekniken 
erbjuder nya möjligheter. Spel via Internet är endast i inledningsfasen och där erbjuds nu spel 
långt utanför Sveriges gränser och man har också börjat etablera internationella kasinon i 
Sverige (Jonsson et al. 2003 s.15). Allt fler spelberoende kommer troligen att synliggöras i 
och med att problematiken blir mer och mer uppmärksammad. De professionella som arbetar 
inom den sociala sektorn saknar idag en djupgående kunskap kring problemet och dess 
skadeverkningar. Dessutom saknas lagrum för att kunna bistå de hjälpsökande i den 
utsträckning som behövs. Då flertalet av studenterna på landets socionomutbildningar i 
framtiden kommer att arbeta inom socialt arbete är det viktigt att, som ett led i att öka 
kunskapen bland de professionella, få en förståelse för och uppmärksamma hur kunskaperna 
och attityderna till spel och spelberoende kan se ut bland blivande socionomer. Med spel 
avses i denna uppsats spel om pengar och för att slippa skriva han/hon om den spelberoende, 
har vi valt att benämna den spelberoende med han. Detta innebär inte att det inte finns några 
kvinnliga spelberoende utan vi gör det endast för att underlätta för läsaren. 
 

Förförståelse 
Vår förförståelse kring spelberoende grundar sig i att vi på hösten 2005 deltog på ett 
upptaktsseminarium till en utbildning som Folkhälsoinstitutet tillsammans med Spelinstitutet 
skulle dra igång om spelberoende. Utbildningen riktade sig främst till socialarbetare och andra 
som i sitt yrke kan komma i kontakt med spelberoende. Tanken med utbildningen är att skapa 
ett rikstäckande nätverk av socialarbetare som ska känna till mer om problematiken. Detta 
seminarium bidrog till att vi fick upp ögonen för problemet. Samma höst gjorde Camilla sin 
andra praktik på en öppen mottagning för missbrukare där problemen kring spelberoende 
uppmärksammades och några ur personalen deltog i den rikstäckande utbildningen. Praktiken 
gjorde också att Camilla fick en ökad förståelse för beroendeproblematik. Vi pratade även 
kring vår socionomutbildning och det faktum att vi inte fått någon undervisning alls om 
spelberoende på Socialhögskolan. Gunilla som gjorde sin första praktik inom socialtjänsten 
reflekterade nu över att det fanns brister i de allmänna frågor som socialsekreterarna ställde 
till klienter som ansökte om ekonomiskt bistånd. Det frågades om alkohol- och drogvanor 
men aldrig rörande spelvanor.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

~  Introduktion  ~ 
___________________________________________________________________________ 
 

Syfte 
Vårt syfte med denna uppsats är att öka kunskapen om socionomstuderandes kunskaper och 
attityder till spel och spelberoende. 
 

Problemställning och forskningsfrågor 
Vi vill undersöka vilka kunskaper de socionomstuderande har om spel och spelberoende. Med 
kunskap menar vi det som studenterna tror sig veta om fenomenet spelberoende, personer som 
är spelberoende samt de spel som finns på spelmarknaden. Med spel avser vi i denna uppsats 
spel om pengar. Vidare är vi även intresserade av att undersöka socionomstudenternas 
attityder till spel och spelberoende. 
 
Forskningsfrågor 
 

• Vilka kunskaper och attityder kan socionomstuderande ha till spel och spelberoende? 
• Finns det bland socionomstuderande några skillnader i attityder till spelberoende 

jämfört med attityder till alkoholberoende?  
• Finns det några skillnader, i kunskaper och attityder till spel och spelberoende, 

beroende på hur långt man har kommit i socionomutbildningen? 
 

Centrala begrepp 
Beroende 
Man kan tala om att det finns både ett fysiskt såväl som ett psykiskt beroende. Det fysiska 
beroendet handlar om hur kroppen anpassar sig till exempelvis alkohol. Det psykiska 
beroendet handlar mer om en längtan efter känslan av välmående (Lilja & Larsson, 2003 
s.33). I slutet av 80-talet utarbetades en generell definition på missbruksbeteende. Enligt 
denna definition är beroende ett repeterat mönster som innebär en risk för ökade personliga 
och sociala problem. Individen upplever ofta att de inte kan kontrollera situationen och 
beroendet fortsätter trots försök till att påverka eller stoppa det. Beroendet innehåller också en 
direkt tillfredsställelse samt på lång sikt nedbrytande konsekvenser (Skaug, 2001).  
 
Beroendeproblematik 
Med beroendeproblematik menar vi de problem, såväl för den enskilde, anhöriga, och för 
samhället som kan uppstå kring personer med ett beroende. 
 
Sociala problem/Samhällsproblem 
Begreppet sociala problem förknippas ofta med privata bekymmer, varför ordet 
samhällsproblem istället kan användas. Begreppet samhällsproblem kan också användas för 
att ange ett bestämt perspektiv, en strukturell uppfattning om sociala problem (Meeuwisse & 
Swärd, 2002 s.40-41). Ett avvikande beteende, kan om detta orsakar mänskligt lidande, 
ekonomisk skada eller moralisk upplösning ses som ett socialt problem. Uppfattningen om 
vad som är ett socialt problem förändras beroende på vad som anses som normalt eller 
acceptabelt i de samhällsnormer som gäller (Bergmark & Oscarsson, 2000 s.143).  
 
 
 



 3

~  Introduktion  ~ 
___________________________________________________________________________ 
 
Vad som ses som ett socialt problem kan även bestämmas av de gällande maktförhållandena i 
samhället (Goldberg, 2000 s.13). Goldberg (2000) menar vidare att samhällsproblem inte kan 
lösas med åtgärder enbart inriktade mot individen, utan betonar samhällsproblemens 
ekonomiska och politiska karaktär, och menar således att lösningarna först och främst kräver 
makropolitiska förändringar (s.16). 
 
Attityder 
Enligt Ekehammar (2005) är attityder positivt eller negativt värderande, generella känslor 
eller inställningar gentemot personer, grupper, fenomen med mera (s.275). Utvecklingen av 
attityder är en del av socialisationsprocessen då de är ett resultat av samspel med andra och då 
de även inverkar på vårt sätt att umgås med andra (Bunkholdt, 1997 s.194). 
 

Uppsatsens disposition  
Uppsatsen består av sju kapitel. I vårt första inledande kapitel redovisar vi vår förförståelse, 
syfte och problemställning samt en redogörelse för studiens centrala begrepp. Kapitel två 
behandlar tidigare forskning och följs av kapitel tre i vilket vi presenterar våra valda 
teoretiska analysverktyg som är kognitivt perspektiv, socialkonstruktivistiskt perspektiv samt 
attitydbegreppet. I kapitel fyra gör vi en metodgenomgång där vi tar upp studiens 
vetenskapsfilosofiska position samt hur vi gått tillväga för att genomföra undersökningen. Här 
presenteras även bland annat, reliabilitet, validitet, generaliserbarhet, representativitet, etiska 
aspekter, triangulering och studiens avgränsningar. Resultatet som vi knyter till den tidigare 
forskningen redovisas i kapitel fem. I kapitel sex återfinns vår analys som är gjord utefter våra 
tre forskningsfrågor. I analysen knyter vi vårt resultat till såväl den tidigare forskningen som 
våra valda teorier. I uppsatsens sjunde och sista kapitel besvarar vi problemställningen samt 
gör en tolkning av resultatbilden. I kapitlet finns även en metoddiskussion och förslag till 
fortsatt forskning. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
Med anledning av att man under 1990-talet har uppmärksammat problemet spelberoende i 
media har intresset för frågan väckts och gjort den mer känd. Insikten hos såväl allmänheten 
som professionella har ökat. Det är dock svårt att avgöra om spelberoendet ökat eller minskat 
i Sverige då det endast genomförts och publicerats en tvärsnitts studie som utfördes 1997-
1998 på uppdrag av Socialdepartementet (Nilsson, 2005 s.51, 56). Svenska Spel har de 
senaste tio åren kommit ut med rapporter som visar på att spelberoendet inte har ökat. 
Intrycket av att problemet har ökat kan ligga i allmänhetens och politikernas ökade 
medvetenhet kring problemet (Svenska Spel, 2005 s.19). Nilsson (2005) lyfter fram det 
faktum att intrycket av att problemet ökat även kan bero på att allt fler drabbade och deras 
anhöriga söker hjälp hos socialtjänsten och psykiatrin (s.56). Svenska Spels rapport från maj 
2005 visar på en förändring och om detta håller i sig de kommande åren kan det resultera i att 
fler får problem med sitt spelande och att fler blir spelberoende. Dock behövs fler 
undersökningar med några års mellanrum för att få ett säkert svar (Svenska Spel, 2005 s.19). 
 

Spel som beroende 
Att spela är för många förknippat med positiva upplevelser som spänning och underhållning – 
men inte för alla. För några leder spelandet till allvarliga negativa effekter, för dem själva, för 
deras anhöriga och kanske även för samhället. Det är dessa personer som kallas för 
spelberoende. Det finns ingen klar internationell överenskommelse om vilka begrepp som 
gäller för att beteckna spelberoende. De vanligaste termerna för att beskriva någon som har 
problem med spel är problemspelare, spelmissbrukare och sist men inte minst spelberoende. 
Termen spelberoende används i Sverige dels för att förtydliga och berätta om ett komplext 
individ- och samhällsproblem samt för att försöka beskriva och diagnostisera de individer 
med allvarliga problem såsom de negativa psykologiska, sociala och ekonomiska 
konsekvenser de upplever på grund av sitt spelande (Nilsson, 2005 s.37-39).   
 
Spelberoende finns i alla länder och kulturer (Nilsson, 2005 s.57). Forskarna kring 
spelberoende är inte helt överens om hur beroendet till spel uppkommer. Det är dock viktigt 
att förstå att spel inte är en enda företeelse, utan en mängd komplexa mänskliga aktiviteter 
som utspelar sig i många olika miljöer med psykologiska, sociala och kulturella anspelningar 
(Nilsson, 2005 s.24). Även om man hos spelberoende kan finna biologiska och genetiska 
faktorer som påverkar vill inte Nilsson (2005) se spelberoende som en medicinsk störning 
utan mer som en social och psykologisk störning (s.50). Författaren poängterar att den 
individuella variationen är stor bland spelare. Länge har man trott att skadeverkningarna av 
spel är få eller inga. Genom de senaste årens forskning har man dock konstaterat att skadorna 
är så stora att spelandet är en förlustaffär för hela samhället. Det är visserligen en mindre del av 
befolkningen som drabbas, men den minoriteten är så stor och skadorna är så stora att spel måste 
betraktas som ett allvarligt folkhälsoproblem (Rönnberg). Enligt Nilsson (2005) uppstår ett 
folkhälsoproblem om minst en (1) procent av befolkningen lider av något (s.55). 
 
Den spelberoende kan på ett ganska enkelt sätt dölja sitt problem, det luktar inte som alkohol 
och det ger inga synliga kroppsliga symptom. Spelandet kan i många fall ha gått ganska långt 
innan den spelande själv eller omgivningen reagerar, exempelvis kan skulder och lån förklaras 
då det är så vanligt i vårt samhälle. Problematiken kring spelberoende kan bland annat 
synliggöras genom att de spelberoende själva och deras anhöriga får berätta sin historia.  
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Den ryske författaren Dostojevskij kom 1866 ut med boken ”Spelaren” som delvis är baserad 
på hans egna upplevelser av spel. Dessa personliga beskrivningar om problemet är viktiga 
men då de kan innehålla en mängd felkällor bör de inte användas som instrument i avgörandet 
i om någon är spelberoende eller inte.  
 
Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric (DSM IV) är det idag mest 
använda instrumentet för att diagnostisera spelberoende (Nilsson, 2005 s.39). Enligt DSM IV 
ska man, för att diagnostiseras som spelberoende, under en längre tid återkommande ha visat 
olämpligt spelbeteende som tagit sig minst fem av nedanstående uttryck. Svarar man ja på tre 
till fyra frågor är det en indikation på att man har problem med sitt spelande. 

 

1. Tänker ständigt på spel (t.ex. upptagen av att tänka på tidigare spelupplevelser, av att planera nästa 
speltillfälle eller av att fundera över hur han eller hon kan skaffa pengar att spela med). 

2. Behöver spela med allt större summor för att han eller hon ska uppnå den önskade 
spänningseffekten. 

3. Flera gånger misslyckats med att kontrollera, begränsa eller sluta upp med sitt spelande. 
4. Rastlös eller irriterad när han eller hon försöker begränsa sitt spelande eller sluta upp med att spela. 
5. Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från nedstämdhet (t.ex. 

hjälplöshetskänslor, skuld, ångest, depression). 
6. Efter att ha spelat bort pengar återvänder han eller hon ofta en annan dag för att revanschera sig 

(jagar förluster). 
7. Ljuger för anhöriga, terapeuter och andra personer för att dölja vidden av sitt spelande. 
8. Har begått brott som förfalskning, bedrägeri, stöld eller förskingring för att finansiera sitt spelande. 
9. Äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, utbildnings- eller 

karriärsmöjlighet på grund av spelandet. 
10. Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en finansiell krissituation som uppstått på 

grund av spelandet.  

(Nilsson, 2005 s.133) 
 

Spel och spelberoende 
Inom forskningen har det pekats på att informationen om vad som är typiskt för den 
spelberoende är till stor hjälp för att kunna bestämma vad man ska satsa på när det gäller 
prevention och behandling. Politiker och andra samhällsinstanser behöver kunskapen för att 
kunna arbeta för att minska de negativa effekterna av spel i framtiden. Men det är också en 
viktig grundläggande kunskap för att förstå skillnaderna mellan spelare med problem och de 
som inte har det. Informationen om beteenden och vad som typiskt för spelberoende är till 
hjälp för personal i vård och behandling när de ska urskilja personer som riskerar att utveckla 
spelberoende och för att kunna utveckla behandlingsprogram och andra åtgärder för att 
förebygga och behandla problemen (Rönnberg et al.1999 s.60).  
 
Spelberoende i Sverige skiljer sig, liksom i andra länder, demografiskt från spelare utan 
spelproblem. Enligt Folkhälsoinstitutets rapport nummer 3 från 1999, som är gjord av 
medlemmar ur International Gambling Research Team of Sweden, är spelberoendet i Sverige 
vanligare bland ogifta män under 45 år som är födda utomlands och som bor i någon av de tre 
största städerna. De spelberoende har sannolikt inte genomgått någon högre utbildning 
innefattande gymnasium, universitet eller högskola. Den här profilen av den spelberoende 
stämmer också överens med det man funnit i undersökningar från andra länder. En liten 
skillnad är att de svenska spelberoende tenderar att vara något äldre.  
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En förklaring till skillnaden kan vara att vi i Sverige jämfört många andra länder lever längre 
(Rönnberg et al.1999 s.59). Vidare skriver författarna att om man ser till spelproblem bland 
unga så är det i Sverige som i andra länder mer troligt att beroendet är högre bland pojkar än 
bland flickor och prevalensen är även högre bland ungdomar födda utomlands än bland 
ungdomar födda i Sverige. Prevalensen är också högre för ungdomar som bor i någon av de 
tre största städerna jämfört med dem som bor på andra ställen (s.71).  
 
Forskningen visar att de som har ett spelberoende, oftare än spelare utan problem, har provat 
de flesta typer av spel. En fråga som forskarna ställer sig är vilka slags spel som mest troligt 
ökar antalet spelberoende i den allmänna befolkningen. Folkhälsoinstitutets rapport ”Spel och 
spelberoende i Sverige” från 1999 av Rönnberg et al. visar att restaurangkasinon utgör den 
största risken för spelberoende följt av enarmade banditer eller andra spelautomater såsom 
pokermaskiner och Jack Vegas (s.62). Wirbing och Ortiz (2006) beskriver i tidningen 
Vårdfacket, att nätpoker är en ny riskfaktor för spelare. Enligt författarna spelar idag över 
50 000 svenskar regelbundet poker på nätet och under 2005 växte antalet som sökte hjälp via 
Folkhälsoinstitutets hjälplinje för spelare, från 0 till 37 procent (s.49). 
 
För att kunna uppskatta hur stort problemet spelberoende är behöver man ett mätinstrument. 
De flesta befolkningsstudier där man har mätt spelproblem i Sverige har formulär grundade på 
DSM: s kriterier. Till största del har man dock använt ett test som heter South Oaks Gambling 
Screen (SOGS) vilket ger ett mått på spelproblem som kan ha förekommit någon gång i 
spelarens liv, livstidsprevalens och aktuell prevalens. Enligt SOGS har 0,6 % av Sveriges 
befolkning mellan 15-74 år en aktuell prevalens för spelberoende. För problemspelare är 
siffran 1,4 %. I samma undersökning gjordes även en uppskattning av spelberoende enligt 
DSM IV. Enligt denna mätning är 0,3 % av Sveriges befolkning spelberoende och 0,6 % är 
problemspelare. Att procenten blir lägre med DSM IV beror på att det är ett strängare mått, 
det vill säga att det krävs mer negativa konsekvenser för att få poäng på den skalan. Man kan 
säga att DSM IV sannolikt ger en minimiuppskattning av antalet spelberoende. För att kunna 
jämföra med andra länder använder man sig av det mått som SOGS ger. En undersökning från 
Storbritannien (2000) visar att 0,8 % av den brittiska befolkningen är spelberoende. I USA 
(1999) var samma siffra 1,2 %, Australien (1999) 2,3 %, Nya Zeeland (1992) 1,2 % samt 
Spanien (1996) 1,4 % (Nilsson, 2005 s.51-57).  
 

Negativa konsekvenser  
Den tidigare forskningen visar att det är familjen som blir mest utsatt då den ofta kommer på 
andra plats efter spelet. Spelaren kan förlora förhållandet till sina barn då han inte längre finns 
till hands för att till exempel skjutsa till träningar. Det kan även vara så att mer och mer 
ansvar läggs över på partnern när det gäller arbetsfördelningen i hemmet (Edström, 2002 
s.38). Vidare skriver Edström, som själv har erfarenhet av ett långt och tungt missbruk, att den 
spelberoende oftast blir självupptagen, känslokall och oärlig vilket resulterar i att kärleken och 
sexlivet kan bli lidande. Han menar också att det är vanligt att partnern tror att den 
spelberoende är otrogen då denne aldrig, eller sällan, visar kärlek. Det finns dock en motsatt 
sida att den spelberoende använder sex som ett sätt att bli accepterad och bekräftad då han  
upplever att han är en förlorare (s.44). Psykologen Thomas Nilsson, som även är medlem i 
International Gambling Research Team of Sweden, menar att spelarens lögner och brutna 
löften leder till att spelaren kan förlora sin familj.  
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Familjen kan uppfatta spelaren som frånvarande fast han är hemma och skilsmässor är mycket 
vanligt bland de spelberoende (Nilsson, 2005 s.69). Den spelberoendes närmaste, såväl familj 
som vänner, utgör den största faran för att missbruket ska upptäckas. Den spelberoende får 
ofta svårt att umgås naturligt med andra, utan spel, och tappar många gånger den djupare 
kontakten med sina vänner vilket bland annat kan bero på upprepat utnyttjat förtroende. 
Umgängeskretsen förändras och blir ofta ersatt av spelkompisar med vilka det enda man har 
gemensamt är spelandet (Edström, 2002 s.39).  
 
Nästan alla spelberoende tror att ekonomin är anledningen till att de fastnat i spelet eftersom 
situationen ofta blir till en ond cirkel där vinsten ska täcka tidigare förluster. Forskningen 
visar på att den spelberoende ofta spelar bort både sina egna och andras pengar, inte betalar 
sina räkningar och vanligtvis har skulder vilka han trots eventuella vinster inte betalar tillbaka 
(Edström, 2002 s.40). Den spelberoende har ofta både legala och illegala skulder. De ”svarta” 
skulderna finns såväl hos personer som lånar ut pengar mot hög ränta som hos spelombud 
som, trots att det är olagligt, tillåter spel på kredit (Nilsson, 2005 s.69-70).  
 
Nästan alla spelberoende tappar respekten för vad som är rätt och fel och hamnar oftast i 
någon form av brottslighet. De vanligaste spelrelaterade brotten är förskingring, bedrägeri, 
urkundsförfalskning, stöld och rån. Det blir också allt vanligare att spelare utsätts för hot och 
indrivning av spelskulder (Edström, 2002 s.42). Vidare säger Edström att en person med 
spelberoende kan ta avsteg från sina personliga värderingar och sitt eget samvete. Då det inte 
är speciellt vanligt att den spelberoende utövar fysiskt våld är det däremot allt för vanligen 
förekommande att anhöriga utsätts för psykisk misshandel. Gränserna för vad spelaren kan 
tillåta sig flyttas eller suddas ut. Genom sitt tvångsmässiga spelande förlorar han också allt 
mer valmöjligheten och friheten (s.42).  
 
En person med spelberoende presterar oftast sämre på arbetet då han till exempel inte håller 
arbetstiderna (Edström, 2002 s.43). Fritiden räcker inte till vilket leder till att även 
arbetsdagen används för att planera nästa spel, ringa till spelbutiker och be om kredit och så 
vidare. Lunchen är den tid då spelaren placerar sina vad så ett klassiskt tecken är att 
lunchrasten inte räcker till. Spelaren kommer för sent, missar möten och många gånger kan 
arbetskamrater få rädda situationen (Nilsson, 2005 s.69). Risken för omplacering eller 
avskedande ökar och det är inte ovanligt att den spelberoende ljuger eller stjäl på 
arbetsplatsen för att skaffa pengar till sitt spelande (Edström, 2002 s.43). 
 
När det gäller de fysiska konsekvenserna är ett vanligt problem stress, som bland annat leder 
till magkatarr, magsår och högt blodtryck (Nilsson, 2005 s.68). Eftersom spelaren lever ett 
ohälsosamt liv försämras oftast kondition och immunförsvar vilket leder till att många 
drabbas av olika former av infektioner. Då spelaren ofta isolerar sig från sin omgivning 
slarvas det med den personliga hygienen och användandet av alkohol och droger är också 
vanligt. Psykiska konsekvenser som rastlöshet och irritation är också frekvent förekommande. 
När spelaren inte kommer åt att spela drabbas han ofta av tomhetskänslor och med 
abstinensen följer falska förhoppningar, aggressivitet och besvikelse (Edström, 2002 s.43). 
Även depressioner och skuldkänslor över att ha förlorat kontrollen är vanligt. Spelandet blir 
en flykt från ångesten och oron som spelaren känner all sin vakna tid (Nilsson, 2005 s.67).    
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Socialtjänsten  
Kommunen har enligt, 2 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL), det yttersta ansvaret för att de som 
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Att som spelberoende ta 
kontakt med socialtjänsten kan, trots detta, kännas som ett lotteri. Den hjälpsökande kan bli 
utlämnad åt en rad obekanta variabler eftersom denne troligen möts av en socialarbetare som 
inte har kunskaper om spel och speciellt inte om spelberoende. Att Socialtjänstlagen inte tar 
upp spelberoende som ett beroende kan leda till att den hjälpsökande nekas ekonomiskt 
bistånd för behandling eftersom den spelberoendes ansökningar automatiskt leder till avslag 
med hänvisning till lagen.  
 
Socialförvaltningar runt om i landet anser att det borde ges mer öronmärkta pengar till 
behandling av spelberoende eftersom staten tjänar så mycket pengar på spel. Under tiden som 
diskussionen pågår hänvisas de spelberoende till psykiatrin som inte heller har vare sig tid till, 
eller kunskap om spelberoende och bara kan hjälpa de mest akuta, de som överväger att ta sitt 
liv eller är djupt deprimerade. Har spelaren tur träffar han en socialarbetare som har kunskap 
om problemet och som arbetar på ett socialkontor där man, trots allt, erbjuder sina klienter 
vård och behandling. Problemet är att den drabbade inte har någon aning om ifall han bor i en 
sådan kommun eller möter en sådan socialarbetare. Rätten till stöd och hjälp blir på så sätt 
slumpmässig (Nilsson, 2005 s.27).  
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV OCH BEGREPP 
Begreppet teori beskrivs, enligt Larsson (2005) som en form av tankekonstruktion som får 
betydelse för att undersöka och förklara det fenomen som studeras. En teori kan till exempel 
främst inriktas på vårt inre såsom psykoanalytisk teori eller kognitiv psykologi. Teorier kan 
dessutom vara beskrivningar av hur vi kan förstå människors handlingar i någon form av 
beteendeteori eller om samspelet mellan individen och den sociala verkligheten som till 
exempel socialpsykologi och socialkonstruktivism (s.20). I analysen av vårt resultat har vi 
använt den kognitiva, socialkonstruktivistiska teorin samt attitydbegreppet. Vi valde den 
kognitiva teorin då den kan hjälpa oss att försöka förstå de socionomstuderandes tankar kring 
spel och spelberoende. Det socialkonstruktivistiska perspektivet använde vi som verktyg för 
att förstå hur studenternas interaktion med den sociala verklighet de befinner sig i påverkar 
deras sätt att tänka kring det fenomen vi studerar. Attitydbegreppet används som ett 
hjälpmedel för att se hur studenternas attityder till spelberoende kan ha uppkommit och hur de 
eventuellt förändrats över tid.     
 

Kognitivt perspektiv 
Kognitiv psykologi är den del av psykologin som handlar om hur människor ser, hör, minns, 
tänker och så vidare. Ordet kognition kommer från latinets gnoscere (att veta) och kan 
definieras som förmågan att bearbeta information (Araï, 1999 s.9). Det finns flera teorier för 
människans kognitiva utveckling. Den mest kända är biologen och psykologen Jean Piagets 
(1896-1980) centrala tankar om att all utveckling och inlärning sker via handling. Piaget 
menade att människan har inre bilder, scheman, av sammanhanget mellan handling och 
resultat. Denna kognitiva karta hjälper oss att hitta lämpliga vägar genom processen handling 
till mål. Som nyfödda har vi endast ett fåtal scheman som för oss är omedvetna (exempelvis 
sök- och sugreflex). Nya scheman uppstår och utvecklas när vi sedan, under uppväxten, 
handlar och därigenom får erfarenheter av vilka handlingar som leder till vilka resultat 
(Bunkholdt, 1997 s.114). Man kan alltså säga att ett kognitivt schema är ett mönster (med 
mönster menas den process med vilken en stimulus uppfattas, bearbetas, kodas och lagras) 
som skapas i människan genom erfarenhet. I kombination med ett objekt eller en föreställning 
bestämmer mönstret hur objektet ska uppfattas. Om upplevelsen inte passar in i det redan 
befintliga mönstret skapas ett nytt (Perris, 1996 s.30). Det sätt på vilket vi tolkar omvärlden 
har en avgörande betydelse för våra handlingar. Vi förstår nya saker genom att införliva dem i 
våra befintliga scheman (assimilation) medan nya erfarenheter tvingar oss att revidera eller 
ändra dem (ackommodation) (Lyckå, 2005). Inom den kognitiva skolan utgår man från att hur 
vi uppfattar olika situationer och händelser till största del bestäms av tidigt införlivade 
kognitiva strukturer. Strukturerna utgör ett sorts filter för våra upplevelser och bestämmer hur 
vi ska bearbeta och tolka information som vi får från omvärlden eller från vårt eget inre 
(Perris, 1996 s.22). Alla människor är olika när det gäller utformning av de kognitiva 
referensramarna. Skillnaden grundar sig i individens uppfostran, utbildning med mera, som i 
sin tur är beroende av vilket socialt sammanhang man befinner sig i (Stevens, 1998 s.23).  
 
Enligt det kognitiva perspektivet är största delen av vårt beteende inlärt vilket innebär att 
upphovet till vårt beteende finns i en påverkan som ligger utanför oss själva. Enligt detta 
synsätt kan vi lära oss nya beteenden som passar våra behov och som ersätter ett tidigare 
beteende om detta har skapat problem av något slag. Man menar att direkt olämpliga 
beteenden är en följd av felaktiga uppfattningar och tolkningar av omgivningen (Payne, 2002 
s.164-165). 
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Inom den kognitiva psykologin talar man även om perception/varseblivning som handlar om 
hur vi tar emot och bearbetar information från sinnesorganen. Av all stimuli vi utsätts för från 
omvärlden är det bara en liten del som vi medvetet uppmärksammar och tolkar. En första 
gallring av informationen gör sinnesorganen genom att göra ett urval av de impulser som hela 
tiden strömmar emot oss. Sållningen fortsätter genom att vi medvetet eller omedvetet gör ett 
urval av informationen och tolkar den på vårt eget personliga sätt. Urvalet och tolkningen 
bestäms av både yttre och inre faktorer. Yttre faktorer är till exempel intensitet, storlek, 
kontrast och frekvens och inre faktorer kan vara behov, känslor, förväntningar och tidigare 
erfarenheter. Vid all perception sker en organisation för att förenkla och indela all 
information. Organisationen gör det lättare för oss att komma ihåg och lagra informationen  
(Björnsson, 2006). Den kognitiva psykologin ser människan i ständig interaktion med sin 
omgivning, utvecklingen sker i samspel mellan individ och miljö, och vårt tänkande formar 
våra känslor (Berg Wikander, Helleday & Jorup, 2005 s.22-23). Varje individ upplever 
världen genom sitt medvetande och de ramar som de bildar. Vi lever i många olika världar 
som inte alltid är gemensamma med varandra (Stevens, 1998 s.22). Vår benägenhet att 
omedvetet organisera det vi varseblir sker också i sociala sammanhang, vi katalogiserar 
människor. Man kan säga att vi inom oss har en egen katalog med signalement på människor: 
den typiske dansken, finländaren, italienaren etc. Vi har också en bild av hur exempelvis den 
gode, den onde och den typiske boven ser ut. Vilken bild vi har är beroende av våra 
erfarenheter, kunskaper eller brist på kunskaper, fördomar, förväntningar etc. Vidare påverkas 
vi ofta av den så kallade "haloeffekten" det vill säga den tendens vi har att göra en 
helhetsbedömning av en människa med utgångspunkt från en enda egenskap. Vår förmåga att 
katalogisera och systematisera på detta sätt skapar ordning i våra sinnesintryck och det blir 
lättare att få grepp om tillvaron (Björnsson, 2006).  
 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv  
Enligt socialkonstruktivismen är vår verklighet en produkt som ständigt förändras beroende 
på våra handlingar. Verkligheten är således socialt definierad. För att förstå vardagslivets 
psykologiska och sociala processer som ständigt pågår måste man se bortom individen 
(Angelöw & Jonsson, 2000 s.53). Payne (2002) betonar de sociala aspekterna av kunskap och 
det inflytande som kulturella, historiska, politiska och ekonomiska villkor har på den och 
menar att det inte är någon mening med att försöka finna en slutgiltig beskrivning av vare sig 
individen eller samhället eftersom det ständigt förändrar sig (s.60). Enligt detta synsätt är de 
sociala kategoriseringar och begrepp vi använder om verkligheten inte nödvändigtvis 
relevanta. Socialkonstruktivismen menar att de sociala kategoriseringarna och begreppen är 
historisk och kulturellt specifika och således är de beroende av var i världen vi lever, vilket 
vardagsliv vi lever och under vilken tidsperiod. Detta innebär att alla sätt att förstå är 
historiskt och kulturellt relativa. De är inte bara specifika för en viss kultur och tidsperiod 
utan kan också ses som produkter av just denna kultur eller tidsperiod. Enligt 
socialkonstruktivismen konstrueras kunskap människor emellan via den vardagliga 
interaktionen. I det sociala livet konstrueras våra olika versioner av kunskap. Varje 
konstruktion ger oss olika handlingsalternativ, därför menar socialkonstruktivismen att 
kunskap och sociala handlingar går hand i hand (Angelöw & Jonsson, 2000 s.53-56). Det 
finns inga rena och enkla fakta eftersom de alltid är tolkade. Detta innebär att vi bara kan 
förstå vissa delar av verkligheten, nämligen dem som är relevanta för oss i vardag eller för 
vad som är accepterat utifrån de regler och normer som gäller. Det innebär att människor 
förstår saker och ting genom sin anpassning till de delade sociala representationer av den 
värld som accepteras som verklighet.  
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Genom våra sociala processer som omger vår vardag formas och omformas vår kunskap om 
världen. Detta leder till att vi skapar en viss beskrivning av verkligheten som ofta är mer eller 
mindre tagen för givet (Angelöw & Jonsson, 2000 s.55, 60). Payne, (2002) menar att 
konstruktivism är likställt med uppfattningen om att vi inte kan ha kunskap om en objektiv 
verklighet åtskild från våra åsikter om denna (s.59-60). Om vi vill förstå eller förklara varför 
människor beter sig på ett visst sätt så måste vi ha kunskap om den vardag dessa människor 
lever i (Angelöw & Jonsson, 2000 s.60).  
 
Socialkonstruktivisterna menar att människors jagupplevelse är beroende av den sociala och 
kulturella situation de lever i. Wetherell och Maybin, (1998) menar att jaget i grund och 
botten är en socialt konstruerad företeelse som ständigt förändras. Enligt författarna flätas 
jaget och den sociala kontexten samman med varandra vilket leder till att vi är olika 
människor i olika miljöer. Vår inre värld blir en del av den yttre och vice versa. När vi vistas i 
en miljö lär vi oss genom otaliga samspelssituationer hur vi ska uppträda och de sociala 
processer som gäller för vår vardag blir så rutinartade att de är svåra att se. I nya miljöer är det 
inte bara vårt yttre beteende som förändras och får nytt innehåll utan vi skapar oss även nya 
tankemönster och ger vårt jag nya positioner i förhållande till andra människor (s.240, 243-
244, 253-254).  
 
När en grupp individer i samförstånd delar uppfattningen om hur till exempel en viss handling 
ska utföras uppstår en institution. Med tiden formar gruppen dessa handlingsmönster till fakta 
som blir en del av verkligheten. Det handlar då om hur det är och hur man gör. Dessa fakta 
kommer slutligen att legitimeras vilket innebär att de inte bara anger hur något genomförs 
utan också varför. Detta är en form av internaliseringsprocess genom vilken individen i 
socialisation övertar och tar till sig denna kunskap som om den vore sin egen (Bergmark & 
Oscarsson, 2000 s.145). Med det socialkonstruktivistiska perspektivet kan man alltså få en 
förståelse för hur olika grupper uppfattar ett fenomen (Lilja & Larsson, 2005 s.315). 
 

Attitydbegreppet 
Många anser att attityder är det mest centrala begreppet inom socialpsykologin (Ekehammar, 
2005 s.275). Utvecklingen av attityder är, enligt Bunkholdt (1997), en del av 
socialisationsprocessen eftersom attityderna både är ett resultat av vår interaktion med andra 
och inverkar på hur vi umgås (s.194). En attityd består av tre komponenter; tanke-, känslo- 
och beteendemässig komponent. Tankekomponenten handlar om hur vi tänker kring, och 
värderar attitydobjektet. Känslokomponenten berör vad vi känner inför objektet och den 
beteendemässiga komponenten utgörs av våra handlingar. När det gäller 
beteendekomponenten talas det om termer som tendens eller benägenhet, vilket innebär att 
tankar och känslor som vi har inte nödvändigtvis uttrycks i ett motsvarande beteende.  
Anledningen till att man inte uttrycker sin attityd kan vara skiftande, det kan bland annat bero 
på rädsla för att sticka ut eller att det inte passar sig i den sociala situation man befinner sig i 
(Bunkholdt, 1997 s.194-195).  
 
En attityd kan uppstå när barn, som ett led i sin attitydinlärning, utan att tänka på vad det 
egentligen betyder, imiterar de attityder som föräldrarna har. Även vuxna kan överta andras 
attityder genom imitation, om de till exempel ser upp till någon, eller om de utsätts för hot. 
Attityder som uppkommer genom påtryckningar eller hot är instabila och kan minska eller 
upphöra när hotet försvinner. Attityder kan även uppstå genom identifikation, vilket innebär 
att man tar till sig attityder som man ser hos enskilda individer eller hos grupper.  
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Detta kan vi göra för att vi vill likna en viss person eller bli medlem av en grupp. Denna 
attitydbildning kan likna imitation, men skillnaden är, att en attityd som tillägnas genom 
identifikation blir till skillnad från attityder som tillägnas genom imitation, en naturlig del av 
en själv. Andra viktiga källor till attitydbildning förutom familjen, är skola, jämnåriga 
kamrater, yrkeskårer och andra grupper som man ingår i och givetvis även de självständiga 
erfarenheter vi gör (Bunkholdt, 1997 s.197-198). En annan process som påverkar 
attitydbildningen är exponeringseffekten vilket innebär att ju oftare man exponeras för ett och 
samma objekt desto bättre tycker man om det. Detta hänger ihop med att vi i allmänhet är mer 
positiva till det som vi är vana vid (Ekehammar, 2005 s.278).  
 
Motivet till bildandet av attityder spelar en stor roll. Vissa attityder skapar vi för att uppnå 
fördelar, andra är kopplade till centrala värderingar som ger oss bekräftelse på vår identitet.  
Attityder har viktiga funktioner när vi ska anpassa oss till de miljöer som vi är en del av och 
vi tar till oss vissa attityder för att bli accepterad i en grupp som är betydelsefull för oss att 
tillhöra. Attityder kan också bestå av kunskap kring ett visst fenomen. När vi får ny 
information om fenomenet förändrar vi lätt attityderna, det kan till exempel röra sig om 
attityder till matvanor, mediciner med mera. Det är enkelt att omskapa denna typ av attityder 
då det är få känslor knuta till dem. Andra funktioner som attityder har är att de ger uttryck för 
våra centrala värderingar, de bekräftar vem man är som människa. Attityder kan dessutom 
fungera som ett försvar mot upplevelser av oss själva som sårbara eller betydelselösa och för 
att minska ångest utvecklar vi attityder för att förneka obehagliga sanningar såsom att vi kan 
bli sjuka, att vi kan drabbas av olyckor eller att vi ska dö (Bunkholdt, 1997 s.197, 200-201).   
 
Att förmedla ett budskap är ett tillvägagångssätt som är verksamt i attitydförändring. Stor 
betydelse för vilken effekt ett budskap får är trovärdigheten hos den som framför det. Det kan 
bland annat uppnås genom att förmedlaren till exempel besitter en stor kunskap och att han 
både har en verbal som social skicklighet. Till exempel upplevs människor som talar snabbt 
som mer övertygande än de som talar långsamt. Dessutom ökar sannolikheten för en 
attitydförändring om själva budskapet upprepas. Bakom detta ligger bland annat 
exponeringseffekten. Andra saker som har betydelse är om budskapet är ångestskapande och 
även tillvägagångssättet som man väljer att framföra budskapet på har betydelse.  
Till exempel är det i allmänhet effektivare med en visuell presentation än att bara lyssna, som 
i sin tur är effektivare än att läsa. Mottagaren av budskapet är också en betydelsefull faktor. 
Till exempel spelar mottagarens attityd före påverkan en roll, demografiska variabler spelar 
också en viss roll, till exempel är barn mer påverkbara än vuxna (Ekehammar, 2005 s.282). 
 
Många som väljer en utbildning, som exempelvis socionomutbildningen, gör det för att 
utbildningen går ihop med deras attityder. Under den tid som det i vårt land har funnits 
formella utbildningar inom den sociala sektorn har utbildningsmålen även innefattat 
utveckling och förändring av attityder. Denna påverkan på attityderna äger rum både i grund- 
påbyggnads- och vidareutbildningar men kanske i synnerhet under praktikperioderna. Det 
finns en tanke om att vissa attityder är särskilt lämpliga att inneha om man arbetar med att 
hjälpa människor. Därmed står utbildningarna inför uppgiften att förändra attityder hos 
personer som har oönskade attityder, utveckla attityder hos personer som saknar specifika 
attityder, medvetandegöra attityder som inte är erkända och stödja de attityder som man anser 
är önskvärda. För att säkerställa att attitydinlärningen knyts till en specifik profession är det 
ändamålsenligt att till exempel socialhögskolestudenter får handledning av erfarna 
socionomer eftersom att de har en mängd unika färdigheter och teoretiska kunskaper som bäst 
förmedlas av dem.  
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En positiv konsekvens av övertagandet av de attityder som råder inom det blivande yrket är 
att det kan ge studenten en känsla av tillhörighet. En risk är dock, då studenter ofta är 
mottagliga för attitydpåverkan att de tar till sig såväl konstruktiva som destruktiva attityder. 
Det finns attityder som kan ses som onödiga att förändra som ett led i utbildningen och då är 
det bättre att hjälpa studenter att medvetandegöra dessa attityder och träna dem i att inte låta 
dem komma i vägen för en framtida yrkesutövning (Bunkholdt, 1997 s.208-209).   
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4. METOD 
Eftersom vi var intresserade av att försöka få en bild av vilka kunskaper och attityder som 
socionomstuderande som grupp har till spel och spelberoende valde vi att göra en kvantitativ 
enkätundersökning. Den kvantitativa metoden används för att beskriva hur vanligt 
förekommande olika svar är i en viss population (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2004 s.255). I en enkätundersökning eller, frågeundersökning, som Esaiasson et 
al. 2004 väljer att kalla det, ställs frågorna, som är standardiserade till ett urval personer från 
en bestämd population. Respondenterna får vid varje fråga välja mellan ett antal i förväg 
bestämda (fasta) svarsalternativ (s.254).    
 
Vi har arbetat tillsammans genom hela uppsatsen och även gemensamt skrivit all text. När det 
gäller referenser utgick vi från Backmans bok Rapporter och uppsatser (1998) (se övriga 
källor i referenslistan).  

Vetenskapsfilosofisk position  
Undersökningen genomfördes genom en enkätundersökning, en kvantitativ metodologi som 
kopplas samman med den positivistiska vetenskapssynen. Positivismen, som krävde 
iakttagbara data, började som en reaktion mot religiösa dogmer och spekulation. Kvale (1997) 
menar att positivismen genom sin kritiska syn på vetenskapliga bevis har bidragit till att befria 
samhällsforskningen från mytiska föreställningar (s 62). Positivismen argumenterar för att den 
samhällsvetenskapliga forskningen ska bygga på objektiva kvantifierade data som ska vara 
fria från studiens innehåll och meningssammanhang (Larsson, 2005 s 94). Positivisterna 
menar även att forskningen bör vara oberoende av forskarens inflytande (Kvale, 1997 s 62).  
 

Urval  
Den grupp som man skulle vilja studera kallas för målpopulation, i vårt fall var det alla 
socionomstuderande i Sverige. Då det inte är möjligt att studera en sådan stor grupp begränsas 
urvalet till en rampopulation, för oss var rampopulationen alla socionomstuderande på 
allmänna linjen på Socialhögskolan i Stockholm (Elofsson, 2005 s.63). Vidare menar 
Elofsson (2005) att man sällan gör en totalundersökning av rampopulationen, oftast studeras 
en mindre del, i vårt fall fyra klasser ur rampopulationen (s.64). Vi gjorde ett strategiskt urval 
och valde två klasser ur termin 1 och två klasser ur termin 5. Detta urval gjorde vi, då vi var 
intresserade av vilka kunskaper om och attityder till spel och spelberoende de 
socionomstuderande hade och om det fanns några skillnader i dessa beroende på hur långt 
studenterna kommit i utbildningen. Vi valde termin 1 för att de var i början av sin utbildning 
och det optimala hade naturligtvis varit att göra en jämförelse med termin 7. Vi insåg dock att 
det skulle bli svårt att genomföra en enkätstudie i termin 7 eftersom dessa studenter, likt oss, 
var upptagna med sina C-uppsatser. Det var heller inte möjligt att undersöka studenterna i 
termin 6 eftersom de var ute på praktik. Vi valde således att jämföra termin 1 mot termin 5.  
 
På socialhögskolans allmänna socionomlinje gick det tre klasser i termin 1 och vårt val av 
vilka två klasser vi skulle dela ut enkäten i föll på de två klasser som hade lektion samma dag. 
Vid det tillfälle enkäten skulle delas ut läste studenterna i termin 5 valbara kurser om 5 poäng 
och de var uppdelade enligt följande: en grupp läste ”Alkohol, narkotika, droger” och två 
grupper läste ”Socialt arbete med barn, ungdom, familj”.  
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Vi valde att göra undersökningen i de grupper som läste ”Socialt arbete med barn, ungdom, 
familj”, dels för att de hade gemensam föreläsning vid utdelningstillfället och dels för att vi 
ansåg att det förelåg en risk med att studenterna som själva valt att läsa just om 
beroendeproblematik inte skulle vara representativa för studenterna på den allmänna linjen. 
Enkäterna delade vi ut i början av lektionerna för att ge respondenterna möjlighet att fylla i 
den i lugn och ro. Vi hade i god tid tagit kontakt med berörda lärare för att säkerställa tid för 
vår undersökning.   
 

Informationssökning 
För att hitta relevant litteratur kring spelberoende sökte vi i Stockholms Universitets 
bibliotekskatalog. Vi sökte även i databaserna Libris och PsykINFO. Sökord vi använde på 
svenska var spelberoende, spelmissbruk och attityder. På engelska använde vi sökorden 
pathological gambling, gambler, addiction och attitudes. Sökorden användes i olika 
kombinationer. Vi använde även sökmotorn Google, bland annat för att försöka hitta tidigare 
genomförda attitydundersökningar och enkäter.  
 

Enkätens utformning 
När vi skulle skapa vår enkät följde vi en del råd i boken Forskningsprocessen av Olsson och 
Sörensen (2001). Vi försökte inledningsvis hitta redan validerade frågeformulär kring vårt 
valda problem (s.90). Det vi fann var enkäter kring spelberoende men dessa var skapade för 
att ta reda på om respondenten hade ett eget problem och rörde alltså inte frågor kring 
attityder till spel och spelberoende. Vi hade även problem med att hitta andra lämpliga 
attitydundersökningar och därför formulerade vi egna frågor. Utöver Olsson och Sörensen 
(2001) tog vi hjälp av Metodpraktikan av Esaiasson et al. (2004) och vår handledare Stig 
Elofsson på Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan i skapandet av frågeformuläret.   
 
Den första delen av vår enkät bestod av två fallbeskrivningar som respondenterna skulle läsa 
och ta ställning till. Fallbeskrivningarna beskrev två olika individer som vänder sig till 
socialtjänsten för akut ekonomisk hjälp. De båda fallen var lika med undantag för att den ena 
individens problematik grundade sig i alkoholberoende och den andra individens problematik 
grundade sig i spelberoende (se bilaga 2). Respondenterna fick gradera vilken hjälp de ansåg 
att de olika individerna skulle få. Dessa fallbeskrivningar tog vi med då vi var intresserade av 
att se om det fanns någon skillnad i medvetna och omedvetna attityder. I den moderna 
socialpsykologiska forskningen med kognitiv inriktning har man betonat skillnaden mellan 
automatiska (omedvetna) och kontrollerade (medvetna) processer i samband med attityder. 
För att kunna mäta de medvetna attityderna till ett visst objekt använder man oftast metoder 
där personer får besvara eller skatta olika påståenden som gäller ett och samma objekt. 
Summan av svaren används för att komma fram till personernas generella attityd till objektet i 
fråga (Ekehammar, 2005 s.278).  Den andra delen av enkäten inleddes med frågor om 
respondentens bakgrund. Därefter följde frågor kring hur stort man ansåg att problemet med 
spelberoende var, konsekvenser av spelberoende, behandling samt skolans undervisning om 
detta (se bilaga 3). I utformandet av frågorna som rör attityder till spelberoende inspirerades 
vi av den enkät Lena Hübner har som bilaga i sin avhandling ”Narkotika och alkohol i den 
allmänna opinionen”. I utformandet av de två fallbeskrivningarna inspirerades vi av C-
uppsatsen ”Socionomstuderandes attityder till multidimensionella problemfall med fokus på 
sexuell identitet” av Camilla Söderlund och Henrik Wredmark (se övriga källor i 
referenslistan). 
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Etiska överväganden 
Inom forskningen finns det vissa etiska regler för att skydda de som medverkar i en 
undersökning. Esaiasson et al. (2004) rekommenderar forskaren att följa det som kallas 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet går ut 
på att forskaren ska informera om syftet med undersökningen, muntligt eller skriftligt. 
Samtyckeskravet innebär att det är helt frivilligt att delta i undersökningen och att medverkan, 
när som helst, kan avbrytas utan negativa följder. Konfidentialitetskravet betyder att de 
medverkande kan förvänta sig total anonymitet. Nyttjandekravet innebär att det insamlade 
materialet endast får användas för forskningsändamål (s.442-448). Vi uppfyllde dessa krav 
genom det följebrev som satt som försättsblad till enkäten (se bilaga 1) samt att vi vid varje 
utdelningstillfälle även informerade studenterna muntligt. 
 

Datainsamling och bortfall 
Efter att vi gjort vårt urval kontaktade vi expeditionen på Socialhögskolan och fick veta att det 
gick totalt 62 elever i de två klasser som vi skulle undersöka i termin 1. I termin 5 var det 
totalt 54 elever i de två klasserna. Vår undersökningspopulation, som vi avsåg att göra en 
totalundersökning av, bestod således av 116 personer. Eleverna i termin 1 hade vid 
utdelningstillfället föreläsning klassvis. Vi delade ut enkäten i de två klasserna där vi från de 
51 närvarande fick in 50 besvarade enkäter. De två klasserna i termin 5, hade under den 
period vi tänkt dela ut enkäten, endast storföreläsningar i aulan. Vi diskuterade för- och 
nackdelar med att dela ut enkäten vid en storföreläsning. Vi vet, av personlig erfarenhet, att 
antalet närvarande kan vara lägre vid storföreläsningar, men eftersom de gick sina valbara 
kurser och det var kursansvarig som skulle hålla föreläsningen ansåg vi att det inte skulle vara 
några problem. Vi besökte således aulan för att dela ut enkäten till två klasser i termin 5 och 
det var då cirka 15 elever närvarande av de totala 54. Vi fick 15 ifyllda enkäter och bortfallet 
medförde att vi var tvungna att dela ut enkäten vid ytterligare ett tillfälle. När vi besökte 
termin 5 i aulan nästa gång var cirka 30 personer närvarande, varav 17 som inte hade besvarat 
enkäten vid det förra tillfället nu gjorde det. Vi fick slutligen in 32 besvarade enkäter från 
termin 5 vilka tillsammans med enkäterna från termin 1 gav oss 82 besvarade enkäter.  
 
Med externt bortfall avses alla de som ej svarat på enkäten, i vårt fall de som inte kom till 
lektions- eller föreläsningstillfället. I vår undersökning bestod det externa bortfallet av 34 
personer varav 22 personer var från termin 5 och 12 personer från termin 1. Det fanns inget 
som tydde på att orsakerna till bortfallet skulle bero på faktorer som kunde kopplas till vår 
undersökning eller ämnet spelberoende överhuvudtaget. Det interna bortfallet rörde sig om att 
en eller flera frågor i enkäten inte besvarades av respondenten (Olsson & Sörensen, 2001 
s.93). I vår undersökning rörde sig det interna bortfallet om att en person inte svarade på 
frågan om kön, vidare hade en respondent inte svarat på hur denne ställde sig till de etiska 
konsekvenserna på fråga 23 och 24 (se bilaga 3). 
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Databearbetning och analys  
För bearbetning av vårt insamlade material använde vi statistikprogrammet Statistical 
Package of Social Sciences (SPSS). Innan vi började inmatningen av våra rådata numrerade vi 
alla enkäter för att kunna ha en möjlighet, om vi skulle behöva, att gå tillbaka och kontrollera 
de uppgifter vi matat in. De frekvenser som vi fick fram låg sedan till grund för de tabeller 
och diagram som vi skapade i Microsoft Word och Microsoft Excel.    
 

Chi-två test 
Chi-två (χ2) innebär en prövning om det föreligger en skillnad mellan två eller flera grupper 
som kan förklaras av slumpen eller om det är en verklig skillnad (Byström, 1998 s.231). Efter 
att vi lagt in enkätsvaren i statistikprogrammet SPSS gjorde vi med hjälp av dataprogrammet 
ett chi-två test för att se om skillnaderna som fanns mellan terminerna berodde på slumpen 
eller om det fanns en verklig skillnad. Det värde som avgör hur resultatet ska tolkas kallas  
p-värde. Om p-värdet är mindre än 5 % (p<0,05) finns det statistiskt säkerställda skillnader, 
man säger att skillnaden är signifikant.  
 

Felkällor 
Då vi inte hittade några tidigare genomförda attitydundersökningar om spelberoende och 
därmed inte heller några redan testade frågor konstruerade vi egna frågor till enkäten. Således 
kan en möjlig felkälla ha uppstått genom att vi inte har konstruerat tillräckligt bra frågor. För 
att minimera risken bad vi en forskare på området samt vår handledare att se över vår enkät. 
Vi har även prövat enkäten på en mindre testgrupp.  
 

Triangulering 
För att öka säkerheten och trovärdigheten i datainsamling och analys kan forskaren använda 
sig av olika former av triangulering (Larsson, 2005 s.109). Vidare menar Larsson (2005) att 
en kombination av flera olika teoretiska analysverktyg kan ge en mer detaljerad förståelse och 
större flexibilitet (s.25-27). Vi har, i vår studie, gjort en teoritriangulering då vi använt såväl 
den kognitiva som den socialkonstruktivistiska teorin samt teorier kring attitydbegreppet för 
att analysera vårt resultat.    
 

Validitet och reliabilitet   
Esaiasson et al. (2004) skriver att tydlighet och systematik är självklara begrepp inom 
forskningen, det vill säga att forskaren öppet redovisar det material som använts och de val 
som gjorts under forskningsprocessen. Denna öppenhet ger läsaren en möjlighet att pröva om 
såväl reliabiliteten som validiteten är hög i undersökningen (s.10).    
 
Med hög validitet menas att forskaren undersöker det som han eller hon påstår sig undersöka, 
validiteten handlar alltså om studiens giltighet. I denna undersökning ville vi bland annat 
försöka komma åt studenternas attityder. Ett problem med det skulle kunna vara att 
studenterna, när de besvarade enkäten, inte uttryckte sin ärliga åsikt om den skulle gå emot 
skolans allmänna attityder.  
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I kvantitativ forskning rör reliabilitetsfrågan till största del mätvärdenas stabilitet över tid, 
mätinstrument och bedömare (Ruth, 1991 s.277, 282). Reliabilitet innebär alltså hur bra vi 
mäter det som faktiskt ska mätas. En undersökning får hög reliabilitet om det inte finns 
slumpmässiga eller osystematiska fel. Bristande reliabilitet kan orsakas genom slump eller 
slarvfel under datainsamlingen och databearbetningen som följer därefter (Esaiasson, 2004 
s.67). Olsson & Sörensen (2001) menar att en hög reliabilitet inte innebär att validiteten 
automatiskt blir hög. Däremot medför hög validitet vanligtvis hög reliabilitet (s.73). För att få 
fram tillförlitliga resultat är det av största vikt att både validiteten och reliabiliteten är hög 
(Elofsson, 2005 s.66). Efter att vi skapat vår enkät skickade vi den för påseende till några 
lärare på Socialhögskolan samt till Jakob Jonsson (leg. psykolog), medlem av International 
Gambling Research Team of Sweden. Vi fick en del synpunkter och förslag på några 
ändringar och efter att vi justerat enkäten testade vi den på tio personer i vår bekantskapskrets. 
Testgruppen bestod av både män och kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund.  
 
För att ge studenterna möjlighet att i lugn och ro besvara enkäten delade vi ut den i början av 
lektionstillfället och vi fanns under tiden tillgängliga för att svara på eventuella frågor. När vi 
fått in enkäterna väntade arbetet med att föra in våra data i SPSS. Databearbetningen gjorde vi 
gemensamt vilket gav oss möjligheten att systematiskt kontrollera att de data vi lade in i 
programmet var korrekta. Vår handledare Stig Elofsson, som är väl förtrogen med 
statistikprogrammet, var oss behjälplig i det inledande arbetet.  
 

Generaliserbarhet och representativitet 
Generalisering handlar om möjligheten att från ett urval kunna dra slutsatser som är 
representativa för en större population. Generalisering av forskningsresultat kan enligt 
Esaiasson et al. (2004) ses som en tvåstegsproblematik. Det första steget är att fastställa 
undersökningens population. När man har fastställt populationen kommer steg två nämligen 
att bestämma vilka konkreta fall som ska analyseras. Man har då tre alternativ att välja mellan 
man kan undersöka samtliga fall, man kan göra ett slumpmässigt urval eller ett strategiskt 
urval. I detta sammanhang är målsättningen att kunna generalisera resultaten från de fall som 
undersökts till de övriga fallen i populationen (s.174-175). Även om vi anser att det kan finnas 
problem med att generalisera vårt resultat kan det möjligen ge en antydan till hur 
socionomstuderandes kunskaper om och attityder till spel och spelberoende ser ut i dagsläget.  
 

Studiens avgränsningar 
Då det inte är möjligt att undersöka alla de kunskaper och attityder socionomstuderande har 
till spel och spelberoende måste undersökningen avgränsas. En avgränsning är att vi, i vår 
undersökning, med spel menar spel om pengar som till exempel lotter, kasinospel och spel på 
hästar. I denna undersökning avses således inte spel såsom TV-spel, dataspel eller andra 
förströelsespel. Vidare har vi i vår enkät använt frågor med fasta svarsalternativ vilket innebär 
att vad vi menar med kunskaper och attityder således blir avgränsat till de kunskaper och 
attityder vi har ställt frågor om. 
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5. RESULTATREDOVISNING 
 

Undersökningsgruppen 
Av de 82 respondenterna är majoriteten kvinnor, och 61 % går i termin 1. Medelåldern för 
samtliga i undersökningsgruppen är cirka 28 år oberoende av termin. När det gäller frågorna 
kring arbetslivserfarenhet visar resultatet att nästan alla (98 %) av undersökningsgruppen har 
yrkes- eller feriearbetat med en genomsnittlig arbetslivserfarenhet på 8 år. Studenterna i 
termin 1 har yrkes- eller feriearbetat något längre med ett genomsnitt på 8,5 år mot 6,9 år för 
termin 5.  Studenterna i termin 5 har dock i högre grad än studenterna i termin 1 skaffat sig 
erfarenhet inom socialt arbete. På frågan om hur ofta respondenterna själva spelar om pengar 
(inklusive köp av till exempel trisslotter) svarar majoriteten (90 %), att de aldrig eller mindre 
än en gång i månaden spelar om pengar. Av samtliga studenter anser 30 % att någon av deras 
närmaste eller andra de känner väl spelar för mycket och tre fjärdedelar har erfarenhet av att 
närstående har andra missbruk. I dessa fall finns ingen större skillnad mellan terminerna.  
 

Hur stort är problemet 
Majoriteten av de tillfrågade tror, i linje med forskningen på området, att den spelberoende 
vanligtvis är man och tillhör åldersgruppen 25-44 år. Vidare tror majoriteten i vår 
undersökning att spelberoende är oberoende av födelseland, högsta utbildning, civilstånd och 
bostadsort. Den tidigare forskningen pekar dock på att spelberoende oftare är födda utomlands 
och bor i någon av de tre största städerna och har sannolikt inte genomgått någon högre 
utbildning (Rönnberg et al.1999 s.59). 
 
Studenterna fick i enkäten frågan om de tror att det i Sverige finns åldersgränser för att spela 
om pengar. Fyrtiotvå procent av samtliga tillfrågade tror att man måste vara 18 år för alla 
spel. En nästan lika stor del tror att det finns åldersgränser men att de är olika för olika spel. 
Endast en liten andel (2 %) tror inte att det finns åldersgränser för att spela om pengar. Enligt 
Svenska Spel (2005) måste man vara 18 år för flertalet spel exempelvis hästspel, Oddset, Jack 
Vegas och Bingo. För att spela på Casino måste man vara 20 år. Dessutom måste man vara 18 
för att lösa ut vinster (s.32). 
 
På frågan om vad studenterna anser är den främsta orsaken till att någon blir spelberoende 
anser en övervägande majoritet (88 %), att det är en blandning av flera faktorer. Sju procent 
har svarat att de anser att det är ett sjukdomstillstånd medan endast enstaka har svarat att det 
är ett eget val. Inom forskningen kring spelberoende är man inte överens om hur beroendet 
uppkommer men det man kan säga är att spelandet inte är ett resultat av en enda företeelse 
(Nilsson, 2005 s.24). 
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Studenterna fick ange vilka två spel som de tror främst ökar antalet spelberoende. Resultatet 
visar att studenterna i mycket hög utsträckning tror att pokerspel på Internet främst ökar 
antalet spelberoende, följt av hästspel och spelautomater.   
 
Tabell 1 Vilka två slags spel tror Du främst ökar antalet spelberoende? Andel (%). 
Typ av spel 
 

Andel (%) 

Pokerspel på Internet 90 
Hästspel 47 
Spelautomater (ex Jack Vegas) 39 
Restaurangcasinon (ex Black Jack) 10 
Snabblotterier (ex Triss)   6 
Tips   5 
Nationella lotterier (ex Penninglotter)   1 
 
Forskningen visar att de två spel som främst ökar antalet spelberoende är restaurangcasinon 
och spelautomater (Rönnberg et al.1999 s.62). När studien genomfördes 1999 var spel på 
Internet, även om möjligheten fanns, inte särskilt vanligt och i studien undersöktes således 
inte om pokerspel på Internet är en riskfaktor. Dock skriver Wirbing och Ortiz (2006) i 
tidningen Vårdfacket att en ny riskgrupp är unga, välutbildade män som spelar nätpoker 
(s.49).  
 
 
I vår enkät finns en fråga som rör några påståenden om spel. Studenterna skulle där ange om 
de ansåg att påståendet var sant eller falskt. Majoriteten av studenterna svarade på följande 
sätt:  
 
Tabell 2 Andel (%) av de studerande som anger att olika påståenden om spel är sanna alternativt falska samt 
resultatet av forskningen. 
Påstående Studenterna Forskningen 

 
Svenskarna spelar idag för mer pengar än för 30 år sedan 
 

95 sant Falskt 

Det är mest äldre män som spelar 
  

91 falskt Sant 

Spelberoendet i Sverige har inte ökat de senaste åren 89 falskt Går inte att svara på 
 

Minst 10 % av alla som spelar har problem med sitt spelande 
 

80 sant Falskt 

Det är olagligt att spela på kredit 62 falskt 
 

Sant 

När den spelberoende inte kommer åt att spela drabbas han 
abstinenssymtom 

88 sant Sant 

 
 
Enligt Svenska Spel (2005) spelar man i Sverige för ungefär 1,3 % netto av den disponibla 
inkomsten vilket svenskarna har gjort de senaste årtiondena. Detta innebär att det inte skett 
någon ökning procentuellt sett (s.8). Det är sant att det mest är äldre män som spelar (spelar  
ofta och för mest pengar) men det innebär inte att det är den gruppen som har mest problem  
(s.9). När det gäller om spelberoendet i Sverige har ökat kan forskarna i dagsläget, på grund  
av för lite forskning på området, inte helt säkert svara på frågan. Att minst tio procent av alla  
som spelar skulle ha problem med sitt spelande är en myt. Uppskattningsvis är 0,6 % 
spelberoende och ytterligare drygt 1,4 % är i riskzonen (s.20).  



~  Resultatredovisning  ~ 
___________________________________________________________________________ 
 
Att spela på kredit i Sverige är olagligt. Om ett spelombud skulle tillåta spel på kredit kan  
de förlora sitt avtal med Svenska Spel. Att en person behöver låna pengar för att spela är  
en tydlig varningssignal om att personen kan ha allvarliga problem (s.32).  Det är sant att den  
spelberoende drabbas av abstinens när denne inte har möjlighet att spela (Nilsson, 2005 s.40). 
 
 
Flertalet av de tillfrågade (86 %) tror att det är mer än 0,8 % av Sveriges befolkning som har 
ett pågående spelberoende. Över hälften av studenterna tror att antalet överstiger 1,6 % och en 
fjärdedel tror att mer än 2,5 % är spelberoende i Sverige. 
 
Tabell 3 Hur många procent av Sveriges befolkning tror Du har ett aktuellt (pågående) spelberoende? 
Svarsfördelning (%) totalt och efter termin. 
 
 

Samtliga Termin 1 Termin 5 

Mindre än 0,2 % 
 

  4   4   3 

0,3 % – 0,7 % 
 

  10  10   10 

0,8 % - 1,5 % 
 

32 36 26 

1,6 % - 2,5 % 
 

30 24 39 

2,5 % eller mer  
 

25 26  23 

 
Tidigare forskning visar att det är 0,3 % - 0,6 % som har ett spelberoende beroende på vilket 
mätinstrument (DSM eller SOGS) som används. Om även problemspelarna inkluderas i detta 
blir siffrorna 0,9 % - 2 % (Nilsson, 2005 s.54-55).   
 
 
Ungefär två tredjedelar av studenterna (68 %) upplever att spelberoende är ett mycket stort 
eller stort samhällsproblem. Mycket få ser det som ett litet problem. Resultatet skiljer sig inte 
åt mellan terminerna. 
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Figur 1 Hur stort samhällsproblem upplever Du att spelberoende är? Svarsfördelning (%) totalt och efter 
termin.   
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~  Resultatredovisning  ~ 
___________________________________________________________________________ 
 
Enligt undersökningen anser 72 % av studenterna att alkoholberoende är ett något eller 
betydligt större samhällsproblem än spelberoende. Knappast några anger att spelberoende är 
ett större problem än alkoholberoende, trots att de uppskattat andelen spelberoende i Sverige 
till betydligt större än vad forskningen visar på.  
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1. Spelberoende är ett betydligt större problem än alkoholberoende 
2. Spelberoende är ett något större problem än alkoholberoende             
3. Spelberoende och alkoholberoende är lika stora problem    
4. Alkoholberoende är ett något större problem än spelberoende  
5. Alkoholberoende är ett betydligt större problem än spelberoende 

 
Figur 2 Vilket anser Du är det största samhällsproblemet (i Sverige) om man jämför spelberoende och 
alkoholberoende? Svarsfördelning (%) totalt och efter termin. 
 

Konsekvenser  
Resultatet visar att studenterna upplever att alkoholberoende ger lika stora eller större 
konsekvenser än spelberoende för den enskilde. Studenterna i termin 5 anser dock i högre 
grad än studenterna i termin 1 att spelberoende och alkoholberoende ger lika stora 
konsekvenser (p< 0,05). 
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1. Spelberoende ger betydligt större konsekvenser än alkoholberoende 
2. Spelberoende ger något större konsekvenser än alkoholberoende 
3. Spelberoende och alkoholberoende ger lika stora konsekvenser 
4. Alkoholberoende ger något större konsekvenser än spelberoende 
5. Alkoholberoende ger betydligt större konsekvenser än spelberoende 

Figur 3 Hur allvarliga upplever Du att konsekvenserna är för den enskilde om man jämför spelberoende och 
alkoholberoende? Svarsfördelning (%) totalt och efter termin. 
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~  Resultatredovisning  ~ 
___________________________________________________________________________ 
 
I enkäten fick studenterna även svara på hur vanligt de tror att en rad olika konsekvenser av 
spelberoende är samt graden av dess allvarlighet.  
 
Tabell 4 Hur vanligt förekommande och hur allvarliga anser Du att följande konsekvenser av spelberoende är? 
Andel (%). 
Konsekvenser 
 

Det är mycket 
vanligt 

Konsekvenserna är
mycket allvarliga 

Ekonomiska 
 

93  75 

Familjemässiga 
 

60  82 

Fysiska och psykiska 
 

51  65 

Sociala 
 

45  65 

Arbetsmässiga 
 

26  54 

Etiska 
 

20  36 

Kriminella 
 

12  71 

Sexuella 
 

  7  13 

 
Resultatet visar att studenterna upplever att ekonomiska konsekvenser är mycket vanliga men 
att det är de familjemässiga konsekvenserna som är allvarligast. Två tredjedelar eller fler ser 
också de ekonomiska, fysiska/psykiska, sociala och kriminella konsekvenserna som mycket 
allvarliga. Få menar däremot att de sexuella problemen är vanliga eller att konsekvenserna av 
dem blir mycket allvarliga. 
 

Behandling 
Av de tillfrågade anser 89 %, jämt fördelat över terminerna, att spelberoende går att behandla. 
Den största andelen studenter (70 %), anser att samhället ska stå för kostnader för behandling 
av spelberoende. Det finns en skillnad mellan terminerna då 91 % av studenterna i termin 5 
anser att behandling ska bekostas av samhället mot 56 % i termin 1 (p< 0,05).   
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Figur 4 Anser Du att samhället ska bekosta behandling av spelberoende? Svarsfördelning (%) totalt och efter 
termin. 
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~  Resultatredovisning  ~ 
___________________________________________________________________________ 
 
Resultatet visar att det finns en osäkerhet kring om man ska kunna tvångsomhänderta 
spelberoende. Emellertid kan man se att studenter i termin 1 (36 %) i större utsträckning än 
studenter i termin 5 (13 %) anser att tvångsomhändertagande ska vara möjligt (p< 0,05). 
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Figur 5 Anser Du att spelberoende ska kunna tvångsomhändertas på samma sätt som alkoholberoende? 
Svarsfördelning (%) totalt och efter termin. 
 
 
Majoriteten av de socionomstuderande, 62 %, (något fler i termin 5 än i termin 1) anser att 
spelberoende och alkoholberoende är lika svåra att behandla,. Dock anser en tredjedel (34 %) 
att alkoholberoende är något svårare eller betydligt svårare att behandla än spelberoende. Här 
är det nästan dubbelt så många i termin 1 än i termin 5 som svarat så.  
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1. Spelberoende är betydligt svårare att behandla än alkoholberoende 
2. Spelberoende är något svårare att behandla än alkoholberoende             
3. Spelberoende och alkoholberoende är lika svåra att behandla    
4. Alkoholberoende är ett något svårare att behandla än spelberoende  
5. Alkoholberoende är ett betydligt svårare att behandla än spelberoende 

 
Figur 6 Vilket beroende anser Du är svårast att behandla om man jämför spelberoende och alkoholberoende? 
Svarsfördelning (%) totalt och efter termin. 
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~  Resultatredovisning  ~ 
___________________________________________________________________________ 
 

Skolans undervisning 
Resultatet visar att, av samtliga tillfrågade, anser en klar majoritet att det är mycket viktigt att 
eleverna på Socialhögskolan undervisas om beroendeproblematik. Termin 1 anser i högre 
grad än termin 5 att det är mycket viktigt (p< 0,05). Tabellen nedan visar även hur 
respondenterna svarat gällande hur viktigt de anser att det är med undervisning om 
spelberoende. 
 
Tabell 5 Hur viktigt anser Du att det är att Socialhögskolan undervisar om beroendeproblematik respektive 
spelberoende? Svarsfördelning (%) totalt och efter termin. 
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 Samtliga Termin 1 Termin 5 

 Beroende-
problematik 

Spel-
beroende 

Beroende-
problematik

Spel-
beroende

Beroende-
problematik

Spel-
beroende 

Mycket viktigt 76  31 84 38 63 19 

Viktigt 21 48 14 38 31 63 

 Ganska viktigt 
/inte så viktigt 

  2 17   2 20   3 13 

Oviktigt/vet 
inte 

  1  5   0   4   3   6 

 
 
 
 

 
Ingen av de tillfrågade anser att det är viktigare att Socialhögskolan undervisar om 
spelberoende än om alkoholberoende. De flesta studenter, ungefär hälften (51 %) anser att det 
är lika viktigt med undervisning om spelberoende som alkoholberoende. En liten andel av de 
tillfrågade (5 %) anser att det betydligt viktigare med undervisning om alkoholberoende.   
 

0

10

20

30

40

50

60

Procent

1 2 3 4 5

Samtliga
Termin 1
Termin 5

 
1. Det är betydligt viktigare med undervisning om spelberoende än om alkoholberoende  
2. Det är något viktigare med undervisning om spelberoende än om alkoholberoende             
3. Det är lika viktigt med undervisning om spelberoende som med undervisning om alkoholberoende  
4. Det är något viktigare med undervisning om alkoholberoende än om spelberoende 
5. Det är betydligt viktigare med undervisning om alkoholberoende än om spelberoende 

 
Figur 7 Hur viktigt anser du att det är att Socialhögskolan undervisar om spelberoende respektive 
alkoholberoende? Svarsfördelning (%) totalt och efter termin. 
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~  Resultatredovisning  ~ 
___________________________________________________________________________ 
 
Respondenterna fick även ta ställning till hur viktigt det är med kunskap om spelberoende i en 
framtida yrkesroll som socialsekreterare. Nittio procent av samtliga tillfrågade anser att det är 
”viktigt” eller ”mycket viktigt”.  
 

Fallbeskrivningar 
Överlag anser studenterna att den alkoholberoendes situation är något allvarligare än den 
spelberoendes situation. De skillnader på 5 % signifikansnivå som framträder i resultatet är att 
studenterna i termin 1 i högre grad ser såväl den spelberoendes som den alkoholberoendes 
situation som allvarligare än studenterna i termin 5. Flertalet beskriver dock både den spel- 
och alkoholberoendes situation som ganska eller mycket allvarlig. 
 
Tabell 6 Hur allvarlig anser Du att Andreas respektive Samuels situation är? Svarsfördelning (%) totalt och 
efter termin. 
Situation Samtliga Termin 1 Termin 5 

 Andreas 
(spel) 

Samuel 
(alkohol) 

Andreas 
(spel) 

Samuel 
(alkohol) 

Andreas 
(spel) 

Samuel 
(alkohol)  

Mycket allvarlig 49 57 58 68 34 41 

Ganska allvarlig 51 40 42 30 66 56 

Inte så/inte alls 
allvarlig 

  0    2   0 2   0   3 

 
 
När det gäller huruvida den spelberoende och den alkoholberoende bör beviljas akut 
ekonomiskt bistånd visar tabellen nedan att det är få som anser att det är mycket viktigt. 
Ungefär hälften ser det som ganska viktigt att den spelberoende eller den alkoholberoende 
beviljas ekonomiskt bistånd. Långt ifrån alla anser att Andreas och Samuel, ska beviljas akut 
ekonomiskt bistånd, ungefär 40 % har svarat att detta inte är så viktigt eller inte alls viktigt. 
Skillnaden mellan fallet Andreas (spel) och Samuel (alkohol) är liten, men det finns en svag 
tendens till att eleverna i termin 5 är något mer restriktiva när det gäller ekonomiskt bistånd 
till Andreas.      
 
Tabell 7 Hur viktigt anser Du det är att Andreas respektive Samuel beviljas akut ekonomiskt bistånd? 
Svarsfördelning (%) totalt och efter termin. 
Bistånd Samtliga Termin 1 Termin 5 

 Andreas 
(spel) 

Samuel 
(alkohol) 

Andreas 
(spel) 

Samuel 
(alkohol) 

Andreas 
(spel) 

Samuel 
(alkohol)  

Mycket viktigt  10  10 14 10  3  9 

Ganska viktigt 50 51 52 54 47 47 

Inte så/inte alls 
viktigt 

40 39 34 36 50 44 
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~  Resultatredovisning  ~ 
___________________________________________________________________________ 
 
När det gäller att bistå den spel- respektive alkoholberoende med annan hjälp anser de flesta 
att det är mycket viktigt. Den signifikanta skillnad (p< 0,05) som finns mellan terminerna rör 
sig om hur viktigt det är att den alkoholberoende får annan hjälp, studenterna i termin 1 anser 
att det är viktigare än studenterna i termin 5.   
 
Tabell 8 Hur viktigt anser Du det är att Andreas respektive Samuel får annan hjälp? 
 Svarsfördelning (%) totalt och efter termin. 
Annan hjälp Samtliga Termin 1 Termin 5 

 Andreas 
(spel) 

Samuel 
(alkohol) 

Andreas 
(spel) 

Samuel 
(alkohol) 

Andreas 
(spel) 

Samuel 
(alkohol)  

Mycket viktigt 92 88 94 94 88 78 

Ganska viktigt   9 12   6    6 13 22 

Inte så/inte alls 
viktigt 

  0    0    0    0   0   0  
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~  Analys  ~ 
___________________________________________________________________________ 
 

6. ANALYS 
Analysen kommer att ske med utgångspunkt från våra forskningsfrågor. För varje 
forskningsfråga presenteras en sammanfattning av resultatet med koppling till tidigare 
forskning och därefter en diskussion/analys där vi anknyter till våra valda analysverktyg.  
 

Vilka kunskaper och attityder kan socionomstuderande ha till spel och 
spelberoende? 
Resultatet visar att majoriteten av de studenter som deltog i vår undersökning tror att den 
spelberoende vanligtvis är en man som tillhör åldersgruppen 25-44 år. Vårt 
forskningsunderlag visar också att det finns en viss kunskap gällande åldersgränser på spel. 
Fyrtiotvå procent angav att de tror att man måste vara 18 år för alla spel och en nästan lika 
stor del tror att det finns åldersgränser men att de är olika för olika spel. Denna kunskap om 
den spelberoende och åldersgränser på spel stämmer överens med forskningen på området 
(Rönnberg et al.1999 s.59). En anledning till att studenterna tror att problemet är vanligare 
bland män än bland kvinnor skulle kunna bero på att människor med beroendeproblematik 
oftast framställs som män och att det är vanligt att man såväl i familjen som i skolan och 
övriga sociala sammanhang talar om missbrukare som en person av det manliga könet. De 
flesta av oss har nog i barndomen upplevt hur våra föräldrar pratat om ”fyllgubbar” och vi kan 
då som ett led i vår attitydinlärning ha imiterat våra föräldrars attityder. Dessa attityder kan 
sedan ha förstärkts av skola, jämnåriga kamrater och givetvis även egna erfarenheter 
(Bunkholdt, 1997 s.197-198). Trots att 90 % av de tillfrågade, aldrig eller mindre än en gång i 
månaden, spelar om pengar, kände de flesta till att det finns åldersgränser på spel. Kognitiva 
scheman består av våra tidigare erfarenheter. När man står inför ett nytt begrepp eller ny 
kunskap, i det här fallet frågan om åldersgräns på spel, kommer tolkningen av dess mening att 
ske mot bakgrund av de tidigare införlivade erfarenheterna (Perris, 1996 s.31). I Sverige är det 
vanligt med åldersgränser i många sammanhang. Till exempel måste man vara femton år för 
att köra moped, arton för att köra bil och för att rösta och tjugo för att få handla på 
systembolaget. Eftersom vi är vana vid att åldersgränser existerar är det inte osannolikt att 
studenterna tror att det även skulle finnas åldersgränser för att få spela. 
 
Våra data visar att studenterna innehar en del kunskap om vilka spel som främst ökar antalet 
spelberoende. Inom forskningen har man försökt kartlägga vilka spel det är och tidigare 
forskning som har gjorts visar att det är restaurangcasinon och spelautomater som är den 
största risken för spelaren (Rönnberg et al.1999 s.62). I vårt resultat visar tabell 1 att 
studenterna som deltog i vår undersökning inte främst tror att det är just dessa två spel som är 
den största risken för spelaren. Nio av tio tror att det är främst pokerspel på Internet följt av 
hästspel (47 %) som ökar antalet spelberoende. Detta resultat går i linje med vad Wirbing & 
Ortiz (2006) säger – att nätpoker är en ny riskfaktor. Perris (1996) menar att en del av 
människans kognitiva scheman hänger ihop med den personliga historien och således är den 
unik för varje individ då den har sin grund i personliga erfarenheter och personliga 
värderingar (s.31). Nästan en tredjedel av respondenterna anser att någon av deras närmaste 
eller andra som de känner väl spelar för mycket. Det kan vara så att de personer som ingår i 
dessa bekantskapskretsar mestadels spelar just poker på Internet. Dessutom tror vi att det är 
svårt att inte bli påverkad av all den reklam för just Internetbaserade spelbolag som 
förekommer på TV.  
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~  Analys  ~ 
___________________________________________________________________________ 
 
I enkäten fick studenterna svara på vad de tror är den främsta orsaken till att någon blir 
spelberoende och 88 % angav att de tror att det är en blandning av flera faktorer. Inom 
forskningen är man inte helt överens om hur spelberoende uppkommer, man är dock ense om 
att det är en mängd olika faktorer som till exempel psykologiska, sociala och kulturella som 
spelar in. Även om det kan finnas biologiska och genetiska faktorer hos spelberoende är det 
svårt att se det som ett medicinskt problem (Nilsson, 2005 s.50). Attityder är viktiga 
funktioner när människan ska rätta sig efter den miljö som hon befinner sig i. En av dessa 
funktioner kallas, enligt Bunkholdt (1997) för anpassning vilket innebär att vi tar till oss vissa 
attityder för att bli en del av den grupp som är betydelsefull för oss att tillhöra (s.200). Vi tror 
att det möjligen kan vara svårt för studenterna att uttrycka att spelberoende exempelvis enbart 
skulle vara ett eget val då detta, enligt oss, skulle gå emot den allmänna attityden på skolan. 
 
Det finns, enligt Svenska Spel (2005) en hel del myter kring spelberoende. I vår enkät 
utformade vi sex påståenden kring några av myterna för att se om socionomstudenterna tror 
på myten eller inte. Av resultatet kan man se (tabell 2) att i fem påståenden av sex tror de på 
myten. Vi tror att en anledning till varför studenterna tror att spelberoendet har ökat i Sverige 
och att vi idag spelar för mer pengar kan bero på den medieexponering i frågan som vi utsätts 
för regelbundet. Detta kan ge illusionen om att problematiken har ökat.  
 
Den forskning vi tagit del av visar att 0,3 – 0,6 % av Sveriges befolkning är spelberoende men 
de flesta av de tillfrågade i vår undersökning upplever dock att problemet är större. En 
fjärdedel av studenterna upplever att det är fler än 2,5 % som har ett aktuellt spelberoende. 
Ekehammar (2005) menar att människor gärna ser ett budskap som mer trovärdigt när det 
upprepas, den så kallade exponeringseffekten (s.282). Att studenterna tror att andelen 
spelberoende är så hög kan bero på att ämnet under den sista tiden varit aktuellt både i 
dagspress och i annan media. Vi tror också att det kan bero på, att man som socionomstudent 
är mer uppmärksam när det i media diskuteras kring sociala problem som exempelvis 
beroendeproblematik.  
 
Vår undersökning visar att de flesta av de tillfrågade anser att spelberoende är ett mycket stort 
eller stort samhällsproblem (figur 1). En stor del av de tillfrågade anser också att samhället 
ska stå för kostnader för behandling av spelberoende (figur 4), men det finns en tvekan hos 
undersökningsgruppen gällande huruvida man ska kunna tvångsomhänderta spelberoende 
(figur 5).  
 
När det gäller spelberoende tror studenterna att konsekvenserna vanligtvis är av ekonomisk 
karaktär, men det finns en tendens till att studenterna ser de familjemässiga konsekvenserna 
som allvarligare än de ekonomiska (tabell 4). Den vanliga missuppfattning om att 
spelberoende skulle vara styrt av pengar kan vara en möjlig anledning till att studenterna ser 
de ekonomiska konsekvenserna som vanligast. De tidigare personliga erfarenheter som många 
av de tillfrågade har av annat missbruk kan ha en betydande roll i de olika attityder som 
studenterna har till konsekvensernas allvarlighet. Om man har vuxit upp i en familj där det 
förekommit missbruk av något slag kan det vara så att man anser att de familjemässiga 
konsekvenserna av missbruk är de allvarligaste.  
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~  Analys  ~ 
___________________________________________________________________________ 
 
En klar majoritet av de tillfrågade vill under sin utbildning få undervisning om 
beroendeproblematik och anser detta vara en mycket viktig del av socionomutbildningen 
(tabell 5). Många som väljer att utbilda sig inom sektorn vård och omsorg gör det ofta för att 
deras attityder gör det naturligt för dem att välja ett sådant yrke.  
 
Genom deras attityder till, och hur de handlar gentemot exempelvis klienter, förverkligar de 
och bekräftar de sina centrala värderingar (Bunkholdt, 1997 s.208). Vi tror att de flesta 
förmodligen har valt utbildningen utifrån intresse av sociala frågor, vilket även innefattar 
beroendeproblematik. Det är således inte helt osannolikt att de förväntar sig och även ser det 
som viktigt att de under sin utbildning just får undervisning om beroendeproblematik, där vi 
anser att spelberoende ingår. Bunkholdt (1997) menar vidare att utbildningen kan hjälpa 
studenter att utveckla önskvärda attityder, förändra oönskade attityder och uppmuntra sådana 
som är önskvärda. Vissa attityder, anser författaren, att det inte finns någon mening med att 
förändra men däremot är det bra om skolan, som ett led i utbildningen, kan hjälpa studenterna 
att medvetandegöra sina egna attityder så att de inte kommer i vägen i en framtida 
yrkesutövning (s.208-209). Vi tror att attityder till olika slags beroenden kan vara skiftande 
och det är således viktigt att studenterna på Socialhögskolan undervisas i 
beroendeproblematik för att uppmärksamma och medvetandegöra studenternas attityder till 
problemet. Enligt det kognitiva perspektivet har vi en benägenhet att omedvetet katalogisera 
människor. Bilden vi har av vissa människor är beroende av vilka kunskaper vi har, våra 
fördomar och förväntningar. Vidare har vi en tendens att göra en helhetsbedömning av en 
människa endast utifrån en enda egenskap den så kallade haloeffekten (Björnsson, 2006). Vi 
tror att Socialhögskolan har en viktig roll i att studenterna ska kunna bemöta människor med 
olika missbruk och kunna se bakom missbruket och inte bara se honom eller henne som en 
missbrukare. 
 

Finns det bland socionomstuderande några skillnader i attityder till 
spelberoende jämfört med attityder till alkoholberoende?  
Studenterna fick i vår enkät frågan om vilket de anser vara det största samhällsproblemet, 
spelberoende eller alkoholberoende. Nästan tre fjärdedelar av samtliga studenter i vår 
undersökning anser att alkoholberoende är ett något eller betydligt större samhällsproblem än 
spelberoende (figur 2). När det gäller hur allvarliga konsekvenserna är för den enskilde (figur 
3), upplever studenterna att alkoholberoende ger lika stora eller större konsekvenser för den 
enskilde än vad spelberoende gör. På frågan om vilket beroende studenterna anser är svårast 
att behandla svarar över hälften att de anser att de är lika svåra att behandla, dock anser en 
tredjedel att alkoholberoende är svårare att behandla (figur 6). Av resultatet (figur 7) kan vi 
även utläsa att hälften av studenterna anser att undervisning på Socialhögskolan om 
spelberoende och alkoholberoende är lika viktigt. Den andra hälften av studenterna tycker att 
det är viktigare med undervisning om alkoholberoende. Resultatet av de fallbeskrivningar 
som undersökningsgruppen fick ta ställning till visar att studenterna överlag ser den 
alkoholberoendes situation som något allvarligare än den spelberoendes (tabell 6). Vidare 
visar resultatet att studenterna anser att det är ganska viktigt, men inte avgörande att Andreas 
(den spelberoende) och Samuel (den alkoholberoende) får ekonomiskt bistånd. När det gäller 
huruvida Andreas och Samuel ska få annan hjälp ser den största andelen av de tillfrågade det 
som mycket viktigt (tabell 7).   
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Socialkonstruktivismen betonar enligt Payne (2002) de sociala aspekterna av kunskap. Han 
menar att kunskap har kulturella, historiska, politiska och ekonomiska villkor (s.60). De sätt 
på vilket vi uppfattar eller förstår saker är alltså historiskt och kulturellt relativa, och kan ses 
som produkter av vår kultur eller tidsperiod (Angelöw & Jonsson, 2000 s.54-55). Vad man i 
Sverige anser om alkoholberoende har förändrats över tid och även vad man anser om 
alkohol. Vad vi i vår kultur anser om alkohol skiljer sig från andra kulturer. Hur studenterna 
ser på alkoholberoende och spelberoende är alltså avhängigt av vilket vardagsliv de lever och 
i vilken kultur och tidsperiod. En anledning till varför de på de frågor som rör 
alkoholberoende respektive spelberoende anser att alkoholberoende är svårare att behandla, 
ett större samhällsproblem och så vidare kan vara att de under längre tid har fått bilda sig en 
uppfattning om begreppet alkoholberoende. Problem som kan ha uppstått på grund av för stor 
alkoholkonsumtion är ett, i vårt samhälle, flitigt diskuterat ämne och därigenom har 
studenterna genom kulturella, historiska, politiska och ekonomiska faktorer bildat sig en 
förståelse för problemets omfattning. Spelberoende är i förhållande till alkoholberoende, vad 
vi menar, ett relativt nytt ämne och problem som diskuteras. Studenterna har således ännu inte 
kunnat bilda sig en uppfattning om hur allvarligt och omfattande problemet kan vara.  
 
Attityder till något eller någon kan uppstå genom direkt erfarenhet av attitydobjektet, vilket 
innebär att man kommit i kontakt med objektet och bildat sig en positiv eller negativ 
uppfattning om det. Om upplevelsen av objektet är ångestskapande bildas en negativ attityd. 
Det finns även andra processer som påverkar oss i vår attitydbildning. En del av dem är 
automatiska som till exempel exponeringseffekten. Denna effekt handlar om att ju mer man 
exponeras för ett och samma objekt eller fenomen bildar man en attityd till det (Ekehammar, 
2005 s.278). Med tanke på att nästan 75 % av studenterna i vår undersökning har erfarenheter 
av andra missbruk sedan tidigare torde man kunna anta att många av dem kommit i kontakt 
med personer som har ett alkoholberoende. Att vara i närheten av någon med alkoholproblem 
skulle kunna upplevas som mer negativt än att umgås med någon som är spelberoende. En 
person med alkoholberoende kan uppträda på ett obehagligt sätt medan ett spelberoende ofta 
är lättare att dölja för omgivningen. Något som är ångestskapande bidrar till en negativ 
attitydbildning. Det skulle kunna vara så att studenterna, med den tidigare erfarenheten som 
grund, bildat sina attityder till problemets allvarlighet. Skillnaderna i attityder som 
studenterna har kan då bestå i att de har tidigare erfarenheter av alkoholberoende men saknar 
egna erfarenheter av spelberoende. En annan faktor som vi tror spelar in är 
exponeringseffekten. Alla som har gått i svensk grundskola har vid flertalet tillfällen blivit 
informerad om faror med alkohol och dess skadeverkningar. Många av oss har förmodligen 
dessutom vuxit upp med oroliga föräldrar som försökt påverka vår attityd till alkohol. Vi tror 
att det är högst ovanligt att skola eller föräldrar informerar regelbundet om farorna med spel. 
Vi menar att vi exponeras för farorna med alkohol i mycket högre utsträckning än riskerna 
med spel. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför studenterna upplever 
alkoholberoende som något som är mer allvarligt än spelberoende. En annan förklaring till 
varför studenterna inte ser den alkoholberoende och den spelberoende på samma sätt kan vara 
den katalogisering som vi gör av människor bland annat beroende på vilka erfarenheter vi har 
sedan tidigare (Björnsson 2006). Det kan även vara så att studenterna, som vi tagit upp 
tidigare, gör en helhetsbedömning av den spelberoende och den alkoholberoende med 
utgångspunkt från endast en egenskap – att de är missbrukare.  
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Finns det några skillnader, i kunskaper och attityder till spel och 
spelberoende, beroende på hur långt man har kommit i 
socionomutbildningen? 
De skillnader som framträder i resultatet är att de studenter som är i början av sin utbildning i 
högre grad ser det som mycket viktigt att de under sin socionomutbildning får undervisning 
om såväl beroendeproblematik som spelberoende (tabell 5). Vidare anser studenterna i termin 
1 i högre grad än de som kommit längre i utbildningen att tvångsomhändertagande av 
spelberoende ska vara möjligt (figur 5). De studenter som går i termin 5 anser i högre grad än 
de i termin 1 att spel- och alkoholberoende ger lika stora konsekvenser (figur 3) och det är 
även fler av studenterna i termin 5 som anser att behandling av spelberoende ska bekostas av 
samhället (figur 4). Det finns även skillnader när det gäller fallbeskrivningarna. En skillnad 
som framträder är att studenterna i termin 1 ser Andreas (den spelberoende) och Samuels (den 
alkoholberoende) situation som allvarligare än vad studenterna i termin 5 gör (tabell 6). Även 
i tabell 8 finns en skillnad mellan terminerna då termin 1 anser att det är viktigare att Samuel 
får annan hjälp än vad studenterna i termin 5 tycker. 
 
Då undersökningsgruppens sammansättning inte nämnvärt skiljer sig åt beroende på vilken 
termin studenterna går i, kan man anta att en förklaring till skillnaderna kan vara hur långt 
man kommit i sin utbildning. En skillnad som framträder är uppfattningen om hur viktigt det 
är med undervisning om beroendeproblematik och spelberoende. Vi tror att studenterna i 
termin 1 har svarat efter de förväntningar som de har på den utbildning som ligger framför 
dem, medan studenterna i termin 5 svarat efter de erfarenheter som de har hunnit få under 
utbildningens gång. Studenterna i termin 5 har genom flera terminers erfarenhet förstått att 
utbildningen inte kan täcka alla de områden inom vilka en socionom kan vara yrkesverksam. 
Vidare tror vi att studenterna som kommit längre i utbildningen, genom de erfarenheter de fått 
av praktiken, sett att mycket av den specifika kunskap som den yrkesverksamma socionomen 
har är den kunskap som skapas på arbetsplatsen. Genom dessa erfarenheter kan det vara så att 
studenterna i termin 5 har bildat sina attityder genom identifikation (Bunkholdt, 1997 s.197), 
med detta menar vi att de tillägnat sig dessa attityder för att likna de yrkesverksamma 
socionomer de mött under praktiken. 
 
I stort sett alla tillfrågade anser att spelberoende går att behandla. Det finns dock en skillnad 
mellan terminerna i frågan om behandlingen ska bekostas av samhället (figur 4) samt om 
tvångsomhändertagande av spelberoende ska vara möjligt (figur 5). I termin 5 anser nästan 
alla att behandlingen ska bekostas av samhället jämfört med drygt hälften i termin 1. Däremot 
anser termin 1 i högre grad än studenterna i termin 5 att det ska vara möjligt att 
tvångsomhänderta spelberoende. Vi tror att dessa skillnader kan bero på huruvida man har läst 
socialtjänstlagen (SoL) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller inte. 
Studenterna i termin 5 har kännedom om 2 kap 2 § SoL och därmed också om det ansvar 
kommunerna har för sina invånare. Vidare har studenterna i termin 5 kunskap om vilka 
förutsättningar som krävs för att tvångsomhänderta en person enligt LVM. Vi tror att 
skillnaderna i attityderna till om samhället ska stå för behandlingskostnader och om 
tvångsomhändertagande ska vara möjligt grundar sig i att de studenter som kommit längre i 
sin utbildning har hunnit skapa sig större kunskap på området om vad som är möjligt och inte.  
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Enligt socialkonstruktivismen konstruerar vi människor kunskap emellan oss via den 
vardagliga interaktionen. I vårt vardagsliv deltar vi i olika sociala processer och det är genom 
dem som våra kunskaper om världen formas och omformas (Angelöw & Jonsson, 2000 s.55).  
 
Om man studerar till socionom på Socialhögskolan formas ens verklighetsbeskrivning av det 
vardagliga samspel som äger rum på skolan. Om man inte har daglig kontakt med exempelvis 
andra verksamhetsområden kan man lätt bli hemmablind och forma åsikter och göra saker 
med utgångspunkt enbart från sitt egna sammanhang och man tror även att andra, utanför den 
egna kontexten, delar samma verklighet (Angelöw & Jonsson, 2000 s.55). Då Institutionen för 
socialt arbete ligger avskilt från huvudområdet av Stockholms Universitet blir studenterna lätt 
avskilda från kontakt med studenter från andra institutioner. Detta skulle kunna göra att 
studenterna får svårt att pröva sin verklighet gentemot andra människor inom andra fält. 
Socionomstudenternas verklighetsbeskrivning formas av det samspel som finns på 
Socialhögskolan. Studenterna i termin 5 har vistats längre i denna kontext än vad studenterna i 
termin 1 har gjort och således kan de i termin 5 ha blivit hemmablinda och formar sin 
verklighet enbart efter det sammanhang som finns på Institutionen. Detta kan vara 
anledningen till varför studenterna i termin 1 ser allvarligare på situationen för Andreas och 
Samuel än vad termin 5 gör (tabell 6).  
 
Bergmark & Oscarsson (2000) säger att när en grupp individer har samma inställning uppstår 
en institution. Det som blir en del av verkligheten är hur gruppen formar vissa 
handlingsmönster till fakta, till exempel hur någonting är och hur man gör och slutligen 
legitimeras dessa fakta och det handlar då inte bara om hur man gör utan också om varför. 
Enligt författarna är detta en form av internaliseringsprocess genom vilken individen i 
socialisation övertar och tar till sig kunskap som om den vore sin egen (s.145). 
Attitydpåverkan äger rum i skolan men kanske ännu mer under praktikperioden.  
 
De studenter som går i termin 5 har vistats längre i det specifika sammanhang som 
Socialhögskolan utgör och har till motsats från studenterna i termin 1 även varit ute på 
praktik. Med detta perspektiv tycker vi att man kan få en förståelse för skillnaderna mellan 
terminerna och hur de uppfattar fenomenet spelberoende. 
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7. SLUTDISKUSSION 
 

Besvarande av problemställning 
Med denna undersökning ville vi undersöka vilka kunskaper och attityder 
socionomstuderande har till spel och spelberoende.  
 
Vår undersökning visar att studenterna innehar en viss kunskap, om än något bristfällig, om 
vem den spelberoende sannolikt är.  Kunskapen om det finns åldersgränser på spel är dock 
något högre och det samma gäller kunskaperna om vilka spel som främst ökar antalet 
spelberoende. Studenterna uppskattar att antalet spelberoende är betydligt fler än vad 
forskningen visar. I stort sett alla studenter tror, i linje med forskningen, att spelberoende 
orsakas av en rad olika faktorer. Det visar sig dock att de socionomstuderande, likt många 
andra, tror på många av de myter som finns kring spel och spelberoende.  
 
Studenterna upplever att spelberoende är ett stort samhällsproblem. När det gäller 
konsekvenser av spelberoende upplever studenterna att ekonomiska och familjemässiga 
konsekvenser är mycket vanliga och det är även dessa som de anser är de allvarligaste. 
Avseende behandling av spelberoende tror studenterna att det går att behandla och de anser 
också att det är samhället som ska stå för kostnaderna för behandlingen. Däremot finns det en 
osäkerhet kring om man ska kunna tvångsomhänderta spelberoende. Studenternas attityder till 
huruvida Socialhögskolan ska undervisa i beroendeproblematik (där även undervisning om 
spelberoende ingår) är att det är mycket viktigt. Studenterna anser även att det i en framtida 
yrkesroll som socialsekreterare är mycket viktigt med kunskap om spelberoende.  
 
Resultatet av de fallbeskrivningar som studenterna fick ta ställning till visar att studenterna 
över lag anser att Samuels (den alkoholberoendes) situation är allvarligare än vad Andreas 
(den spelberoendes) situation är. När det gäller ekonomiskt bistånd tycker studenterna inte att 
det är speciellt viktigt att vare sig Andreas eller Samuel får sådan hjälp. De anser dock att det 
är mycket viktigt att Andreas och Samuel får annan hjälp.  
 

Tolkning av resultatbilden 
Vår undersökning kan inte täcka all den kunskap och alla de attityder som 
socionomstuderande kan ha, men den kan ses som ett bidrag till att få en ökad förståelse för 
hur socionomstuderandes kunskaper och attityder till spel och spelberoende ser ut.   
 
Den kunskap om spel och spelberoende som studenterna har ser vi som bristfällig. En 
förklaring till att studenterna inte är så insatta i frågan och att de tror på många av de myter 
som finns kring spelberoende kan vara att Socialhögskolan inte undervisar i ämnet. Resultatet 
som framkom var för oss inte överraskande eftersom vi själva, innan detta uppsatsskrivande, 
också hade bristfälliga kunskaper om spelberoende. Enligt oss undervisas det allt för lite om 
beroendeproblematik på Socialhögskolan. Under vår utbildning har vi inte berört ämnet 
spelberoende överhuvudtaget. Vi vet att många som går utbildningen inte har som mål att bli 
socialsekreterare, men vi tror dock att sannolikheten är stor att man i en framtida 
yrkesutövning som socionom kommer att möta människor, såväl klienter, arbetskollegor, 
anhöriga och andra, med beroendeproblematik. 
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Om man i framtiden väljer att arbeta med människor med beroende är det troligt att mycket av 
den kunskap som man behöver kommer att finnas på arbetsplatsen. Ett problem som vi ser är 
dock att när det gäller spelberoende är kunskapen ute på fältet än så länge otillräcklig. Vårt 
resultat visar att studenterna upplever att spelberoende är ett stort samhällsproblem som kan 
ge mycket allvarliga konsekvenser för den enskilde. Om studenterna, i sin framtida yrkesroll, 
ska ha en rimlig chans att bidra med att hjälpa spelberoende måste de ha en grundläggande 
kunskap. Denna kunskap bör innefatta såväl vilka konsekvenser som kan uppstå för både den 
enskilde som för samhället och de bör också kunna urskilja vad som är typiskt för 
spelberoende och spelare som ligger i riskzonen. Det är också viktigt att försöka förstå hur 
spelare med problem skiljer sig från spelare utan problem. Alla anställda på en arbetsplats 
bidrar med en viss kunskap som man som nyutexaminerad socionom kan ta del av. Om det nu 
inte finns någon kunskap om spelberoende på arbetsplatsen och studenterna inte har fått den 
kunskapen på skolan kommer kunskapsluckan att förbli. Socialhögskolan skulle kunna bidra 
till att kunskapsluckan fylls så att studenterna efter sin examen kan vara med och bidra till en 
ökad förståelse för spelberoende och dess problematik.  
 
En annan förklaring till varför studenterna har en bristfällig kunskap kring spelberoende kan 
vara de aspekter som Payne (2002) lyfter fram. Payne menar att kunskap bildas under 
inflytande av kulturella, historiska, politiska och ekonomiska aspekter. Detta innebär att 
människor tar till sig kunskap genom att anpassa sig efter de socialt delade aspekter av vad 
som är verklighet (s.60). Vi menar att det i samhället finns uppfattningar om problemen med 
alkohol och dess skadeverkningar. Dessa samhälleliga uppfattningar har vi under lång tid 
anpassat oss till och det har vi även gjort genom de kulturella aspekter som finns kring 
alkohol. Exempelvis har vi fått lära oss vad som är bra och dåliga dryckesvanor. Denna form 
av välförankrad samhällelig och kulturell kunskap finns, enligt oss, inte när det gäller synen 
på och attityder till spel och spelberoende. Vi tror att en anledning till att många av 
studenterna tror på de myter som finns runt spelberoende grundar sig just på att man i 
samhället uppfattar dessa myter som verklighet. Att studenterna ser allvarligare på 
alkoholberoende än spelberoende var för oss således inte förvånande då vi tror att det är så de 
flesta ser på problemen. Det är troligt att studenterna delar den allmänna uppfattningen kring 
problemens omfattning och allvarlighet, dels för att de inte får någon undervisning om 
spelberoende och dels för att alkoholdebatten funnits med länge i samhället.  
 
Vid genomgången av vårt resultat såg vi, att de som är i början av sin utbildning, i en del 
frågor ser problemet som allvarligare, eller frågan som viktigare, än vad studenterna i termin 
5 gör. Detta förvånade oss lite men vid närmare eftertanke så är det nog just så det är för vi 
minns hur stora och oöverkomliga de sociala problem som vi ställdes inför kändes när vi 
började utbildningen. Hur vi uppfattar olika saker och hur vi tar till oss ny kunskap bestäms 
enligt den kognitiva skolan till största del av redan införlivade kognitiva strukturer. Dessa 
strukturer fungerar som ett filter för hur vis ska bearbeta och tolka all den information som vi 
får (Perris, 1996 s.22). Hur man utformar de kognitiva referensramarna är olika för alla 
människor skillnader som uppstår kan grunda sig i vilken uppfostran man fått, vilken 
utbildning man har och dessa är i sin tur beroende av vilket socialt sammanhang man befinner 
sig i (Stevens, 1998 s.23). Vi tror att det kan vara en förklaring till den skillnad som finns i 
hur allvarligt studenterna i de olika terminerna upplever att problemet är. De studenter som är 
i början av sin utbildning har i sina kognitiva referensramar föreställningen om att många 
sociala problem är väldigt stora och oöverkomliga. Detta kan göra att det är svårt för dem att 
kunna uppskatta hur stort problemet är för att de inte har något att jämföra med.  Studenterna i 
termin 5 har bland annat genom sin utbildning bildat andra kognitiva referensramar.  



 36

~  Slutdiskussion  ~ 
___________________________________________________________________________ 
 
När de tar emot information om problemets allvarlighet kan de genom sina kognitiva 
referensramar jämföra informationen och ställa den mot sina redan tidigare införlivade 
kunskaper. Dessutom har studenterna i och med utbildningens gång och praktikperioderna fått 
kunskap och verktyg som gör att de kan se varje problem ur fler perspektiv och på så sätt 
bättre förstå problemets omfattning.  
 
Vår undersökning borde kunna bidra till den allmänna forskningen kring spelberoende och 
den kan bidra till att forskare på området får upp ögonen för vilken kunskap och attityder som 
studenterna som i framtiden ska upptäcka och behandla problemet har. Förhoppningsvis 
bidrar också vår undersökning till att åtminstone studenterna som deltog i undersökningen, i 
en framtida yrkesroll, har tankarna kring spelberoende i bakhuvudet och inte glömmer att 
ställa de rätta frågorna.   
 

Metoddiskussion 
När man gör en kvantitativ undersökning är det alltid fördelaktigt att så många som möjligt 
tillfrågas. Vårt mål var att göra undersökningen i fyra hela klasser men på grund av 
omständigheter som låg utanför vår kontroll var detta inte möjligt. Även om vi anser att vårt 
underlag är tillräckligt, skulle resultatet kanske kunnat vara säkrare om vi haft möjlighet att 
fråga lika många studenter ur varje termin. En stor del i att göra en kvantitativ undersökning 
är utformandet av enkäten. I vårt fall blev vi tvungna att skapa helt egna frågor då vi inte hittat 
någon tidigare genomförd undersökning gällande kunskap och attityder till spel och 
spelberoende. Vissa av frågorna kan vi så här i efterhand se som överflödiga till exempel 
frågor om huruvida studenterna har barn i hushållet eller inte. Vi hade dock från början en 
tanke med dessa frågor, vi tänkte att man kanske skulle se annorlunda på problemet om man 
har barn eftersom man då kanske har upplevt hur lätt det till exempel är att barnen tillbringar 
alltför mycket tid vid datorn. Vilka frågor som är viktiga att ta med i enkäten blir egentligen 
inte uppenbart förrän man börjar analysera resultatet och vi upplever att vi ibland skulle ha 
ställt följdfrågor för att få en bredare bild av varför studenterna exempelvis upplever att 
alkoholberoende är ett större samhällsproblem än spelberoende.  
 
Om vi hade gjort en kvalitativ undersökning hade vi med intervjupersonen kunnat följa upp 
de områden där vi kände att det fanns brister. En annan fördel är att vi hade kunnat få en 
djupare förståelse för vad som döljer sig bakom olika ställningstaganden. Med tanke på 
uppsatsens syfte tycker vi dock att det var fördelaktigt att göra en kvantitativ underökning. Vi 
var inte intresserade av att få en djupare förståelse eller beskrivning från enskilda studenter 
utan vårt intresse låg i att få en överblick över hur kunskaper och attityder till spel och 
spelberoende kan se ut bland socionomstudenter. Fallbeskrivningarna gav oss möjlighet att 
försöka få tag på studenternas omedvetna och medvetna attityder. Eftersom vi hade ett fall där 
personen var alkoholberoende och ett fall där personen var spelberoende gav det oss 
möjligheten att se vilka attityder de hade mot respektive person. Studenterna fick till exempel 
bedöma hur allvarlig situationen var för de båda personerna. Ekehammar (2005) menar att 
summan av svaren på dessa fall kan användas för att komma fram till en persons generella 
attityd till objektet i fråga (s.278).  
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~  Slutdiskussion  ~ 
___________________________________________________________________________ 
 

Förslag till fortsatt forskning 
Vår undersökning är endast en början på att få en ökad förståelse för vilka kunskaper och 
attityder som studenterna på Socialhögskolan har. Det finns ett behov av mer forskning på 
området eftersom kunskaper och attityder inverkar på vårt beteende mot andra människor och 
som blivande socionomer är det viktigt att medvetandegöra sina attityder till olika problem. 
Under studiens gång har det hos oss väckts tankar kring områden som skulle vara intressanta 
att undersöka i vidare forskning.  
 

• Denna undersökning skulle kunna breddas med hjälp av några djupintervjuer.  
• Eftersom spelberoendet, enligt forskningen, är vanligare i storstäderna skulle det vara 

intressant att jämföra om det finns några skillnader i kunskaper och attityder bland 
studenterna beroende på var i landet man går sin socionomutbildning.   

• Det skulle också vara intressant att undersöka vilka kunskaper om och attityder till 
spelberoende som socialsekreterare ute på fältet besitter idag och om den kunskapen är 
tillräcklig för att kunna upptäcka problemet hos klienter.  

• Det vore även intressant att se om det över tid skulle göra någon skillnad ute på fältet 
om socionomutbildningen undervisade om spelberoende.  

• En annan studie som vi tycker vore intressant att genomföra är att se vilka skillnader 
det finns med att vara anhörig till spelberoende respektive alkoholberoende.  
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