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Inledning 
Spel är många gånger ett nöje för människor och festen förgylls gärna med ett glas vin 

eller två. Detta kan ses som harmlöst men för vissa människor kan det innebära 

inkörsporten för ett livslångt spel- eller alkoholmissbruk. En aspekt som kan ses som 

värdefull är vilka attityder människor har gentemot alkohol- och/eller spelmissbruk, går 

det att urskilja en skillnad i dessa attityder? Ses alkoholmissbruket som mer allvarligt då 

detta missbruk innefattar både fysiologisk och psykologisk ohälsa? Det kan även 

ifrågasättas vad som kan vara bakomliggande faktorer när de kommer till attityder 

gentemot missbruk av olika slag, med betoningen på alkohol- och spelmissbruk. 

 

Giddens (1995) definierar begreppet beroende som en mönsterbildande vana som 

människor blir tvångsmässigt bundna till, att avlägsna denna vana kan då väcka en 

okontrollerad ångest hos dessa människor. Fortsättningsvis menar han att beroendet kan 

ses som en källa av tröst genom ångestlindring.  

 

Den hypotes som studien utgår från är att, det återfinns mer negativa attityder gentemot 

alkoholmissbruket än spelmissbruket. Detta på grund av att det kan generera både 

fysiologisk och psykologisk ohälsa, samt att människor troligtvis ser det lättare att 

komma ur ett spelmissbruk än ett alkoholmissbruk. Orsaken till detta kan vara att det 

inte innefattar lika mycket stimulerande effekter. Avsikten med denna studie är att 

erhålla ökad kunskap och förståelse för människors attityder gentemot alkohol- och 

spelmissbruk.  
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Bakgrund 
Attityder 
Attityder intar vi gentemot andra individer men även till vårt eget jag, attityder har även 

individer gentemot olika beteenden eller gentemot olika offentliga frågor. En individs 

attityd kan ses sammanlänkad med självkänslan, detta på grund av att attityden bygger 

på övertygelser som denne innehar. Attityderna samt övertygelserna kan ses som 

individens jag och de kan komma att påverka uppfattningsförmågan i samspelet med 

andra. Här kan en positiv eller negativ övertygelse framkalla visst beteende som i 

förlängningen förstärker olika övertygelser hos individen, (Augustsson, 2005). 

De attityder som återfinns hos olika individer kan variera då dessa attityder påverkar 

dennes beteende och tvärt om, samt att attityder möjliggör en anpassning till miljön som 

individen befinner sig i, enligt Passer och Smith (2003). Attityder, menar Augustsson 

(2005) kan utformas via en eller i en kombination av olika aspekter såsom kognition, 

affektioner och beteenden. Dessa aspekter kan sammanfattas till begreppet övertygelser. 

Begreppet kan förklaras genom att något kommer till uttryck genom olika reaktioner 

hos individen, vilken kan vara av positiv, negativ eller neutral karaktär. Beteendet, 

enligt Augustsson, innefattar ”Associationer som omfattar en persons öppna handlingar 

mot aktuellt attitydobjekt och intentioner till handling” (Augustsson, 2005). En viktig 

egenskap hos en attityd kan ses vara dess styrka, sålunda styrkan i hur betydelsefull 

själva attityden är för individen som innehar den. Attitydens styrka kan visa sig på så 

sätt att den är principfast över tid, exempel kan vara att individen har en avhållsam 

attityd till droger då de är olagliga och/eller att de är ohälsosamma. Attityder hjälper 

individer att nå vissa mål, avgöra positiva eller negativa konsekvenser samt att ge 

utryck för egna personliga värderingar och förmedlar olika förhållningssätt till olika 

objekt/individer/handlingar (Augustsson, 2005).  

 

Attityders uppkomst 

Bo Ekehammar (Hwang, Lundberg, Rönnberg och Smedler, kap 7 2005) menar att, de 

attityder som individen innehar är ett resultat av olika erfarenheter som individen skaffat 

sig av ”attitydobjektet”. Här kan olika upplevelser ligga till grund. Återfinns det 

skrämmande upplevelser i exempelvis barndomen kan detta påverka en framtida 

  



 3 

attitydinställning till en viss person eller ett visst objekt. Det återfinns även så kallade 

exponeringseffekter när det kommer till hur attityder uppstår. Detta innebär att om 

individen ofta blir utsatt för ett objekt blir inställningen till objektet mer accepterat. Den 

klassiska betingningen har även en inverkan på hur attityder uppkommer. Detta kan 

vara att attitydobjektet sammanfogas med ett positivt stimuli och på så vis får individen 

en positiv attityd till själva objektet. Modellinlärningen eller social inlärning är den 

inlärning där exempelvis det lilla barnet iakttar sina föräldrars reaktion angående olika 

objekt och på så vis får en viss attityd till objektet utan att själv ha varit i kontakt med 

själva det. Detta kan hänföras till olika attityder som individen får utifrån olika religiösa 

aspekter samt att denne övertar sina föräldrars/förebilders attityder utan att själva ha 

bildat sig en uppfattning angående vissa objekt eller beteenden. Fördomsfulla attityder 

till individer med någon form av missbruk kan vara en modellinlärning då barnet 

övertar attityden enbart för att dennes föräldrar hade liknande attityd (Hwang et al, 

2005).   

 

Hwang et al. (2005) menar att, det återfinns både explicita (medvetna) och implicita 

(omedvetna) attityder. Den moderna socialpsykologiska forskningen påvisar här hur en 

implicit aktivering av individens kognitiva scheman kan leda till en påverkan av dennes 

yttre beteende men även att det kan påverka den sociala kognitionen. Individens 

beteenden kan vara implicit, individen är utifrån detta omedveten om vilket eller vilka 

sociala scheman som aktiveras i en given situation samt vilket beteende som denne visar 

upp som en påföljd av detta, (Hwang et al.2005). 

 

Attitydförändring 

Attityder är ofta svåra att förändra, dock återfinns det minst två olika sätt att genomföra 

en attitydförändring. Hwang et al. (2005) menar att, en attityd kan förändras genom 

budskapets innehåll samt genom handling. När det kommer till attitydförändring genom 

handling menas det att trovärdigheten i budskapet är källan till förändringen, 

trovärdighet kan uppnås genom att den så kallade sändaren av budskapet har kunskap 

angående budskapet samt att denne innehar en viss makt. Hwang et al skriver även att 

budskapet skall upprepas samt uppvisas över tid detta har en bevisad effekt för positiv 
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attitydförändring. Har mottagaren av budskapet en stark attityd gentemot objektet kan 

det vara svårt att påverka en attityd.  

 

Hwang et al. (2005) skriver att, när det kommer till attitydförändring genom handling, 

baseras detta på kognitiv dissonans. Dissonansteorin utvecklades under 1950-talet av 

amerikanen Leon Festinger, begreppet kognitiv dissonans kan förklaras genom att en 

positiv attityd är kopplad till ett negativt handlingsmönster. Detta föreligger när det inte 

förekommer någon kongruens mellan en attityd och ett beteende hos individen. 

Individen upplever ett obehag på grund av detta och vill få en kongruens mellan sin 

attityd och sitt beteende. Detta görs då genom att individen ändrar antingen sitt beteende 

eller förändrar sin attityd till objektet. 

 

I följande avsnitt kommer missbruk i sig och missbruk med inriktning på alkohol och 

spel presenteras. Då en del av studiens syfte är att förklara bakomliggande psykologiska 

faktorer till attityder till alkohol- och spelmissbruk kommer även psykologiska 

förklaringsmodeller till missbruksutveckling att presenteras.   

 

Missbruk 
Missbruk klassificeras, enligt Meeuwisse, Sunesson och Swärd (2006), som ett socialt 

problem som förekommer i stor utsträckning och består av olika sorters missbruk 

såsom; alkoholmissbruk, narkotikamissbruk, shoppingmissbruk, sockermissbruk 

etcetera. Hwang et al. (2005) skriver att, en människas utvecklande av ett missbruk 

består av ett samspel mellan uppväxtfaktorer, personlighet, psykisk mognad samt 

neurobiologisk och genetisk sårbarhet. Fortsättningsvis menar Hwang et al.(2005) att en 

riskfaktor för missbruksutveckling kan bero på familjeklimatet under uppväxten. 

 

Samverkande personlighetsegenskaper innebär en riskfaktor för missbruksutveckling, 

enligt Hwang et al. (2005), detta kan till exempel hänföra till att en orolig och ängslig 

personlighet innebär större risk för missbruksutveckling. Människor som lider av 

psykisk ohälsa har större risk för att utveckla narkotikamissbruk. Hwang et al.(2005) 

skriver även att, neurobiologiska faktorer och bristande omsorg i uppväxtmiljön kan 

verka som riskfaktorer avseende att utveckla ett missbruk.  
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Genetisk sårbarhet kan även räknas in men med betoning på sårbarhet då det inte finns 

några belägg för att missbruk är ärftligt. Passer och Smith (2003) lyfter fram att en gen 

har identifierats, denna gen återfinns oftare bland missbrukare samt dess barn. Dock 

påstår ingen att denna gen orsakar ett missbruk men den kan ses ha en inverkan på hur 

hjärnan responderar till alkohol eller droger, (Passer & Smith, 2003). Helling (2003) 

skriver att, den genetiska sårbarheten och barndomsupplevelser även har inverkan 

avseende utvecklandet av spelmissbruk. 

 

Alkoholmissbruk 

Hur ska man kunna avgöra var gränsen mellan att dricka mycket alkohol och vara 

alkoholmissbrukare går? Netterström (2006) som är föreståndare på alkohol- och 

drogmottagningen (menade vid ett studiebesök på alkohol- och drogsektionen i 

Karlskrona) att, när alkoholen börjar innefatta olika konsekvenser avseende arbete eller 

socialt liv kan det anses att personen ifråga har ett alkoholmissbruk. Netterström menar 

även att ett alkoholmissbruk kan utläsas utifrån; ökad alkoholtolerans, psykologiskt 

beroende, upphävande symtom, okontrollerad alkoholanvändning, lång tidsspendering 

på alkohol, fysiska, psykiska och sociala konsekvenser, ökande alkoholintag samt 

fortsättning med intag av alkohol oavsett dess negativa följder.  

 

För att kunna diagnostisera ett alkoholberoende, enligt Denvall och Jacobson (2004) 

återfinns sex olika kriterier varav tre ska vara uppfyllda under en tolvmånadersperiod. 

Dessa sex kriterier är; 

• Ett strakt behov eller tvång att konsumera alkohol 

• Svårigheter att kontrollera alkoholkonsumtionen, kan även ses som en 

kontrollförlust 

• Toleransökning där personen ifråga måste konsumera en större mängd 

alkohol för att uppnå behövlig stimulans 

• Tilltagande ointresse för andra saker på grund av alkohol. Här kan de 

sociala relationerna bli lidande 

• Fortsatt konsumtion trots fysiologisk och psykologisk ohälsa 
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Spelmissbruk 

Helling (2003) skriver att, spelmissbruket är samverkande faktorer mellan personlighet 

och yttre omständigheter. Det går att urskilja tre olika faser i utvecklingen av 

spelmissbruket. Den första fasen kan ses som vinnarfasen, där spelet utgör en 

spännande och rolig del i livet. Spelet är i denna inledningsfas ett sätt att fördriva tiden 

men på ett väldigt underhållande sätt. Den andra fasen kan beskrivas som förlorarfasen, 

här består spelet ofta av lånade pengar, i de fall där spelandet i sig inte kostar några 

pengar kan man istället tala om förändrade relationer mellan de nära och kära samt ökad 

arbetsfrånvaro. Slutligen utvecklas missbruket till det som kan ses som den desperata 

fasen. Här betonas spelet allt mer. Spelandet kommer före allt annat och det som lyfts 

fram i spelmissbrukarens tankar är enbart hur man ska kunna spela mer. I denna fas 

börjar spelmissbrukaren i högre grad att upptäcka de negativa konsekvenserna med 

spelandet men dock inte inse vad som kan undvika denna sits. Missbrukaren blir allt 

mer isolerad socialt med ofta stora ekonomiska konsekvenser som spelandet har lett till, 

enligt Helling (2003). Det är inte ovanligt att spelmissbrukare även har andra former av 

missbruk, såsom alkoholmissbruk och/eller narkotikamissbruk, enligt Hwang et al. 

(2005). 

 

Det är av vikt att poängtera att spelmissbruk även innefattar sådant spel som inte har en 

pengamässig aspekt, detta kan exempelvis inbegripa olika onlinespel. I dagens samhälle 

förekommer det i stor utsträckning att människor spelar dessa onlinespel, ett vanligt 

förekommande spel är World of Warcraft. Enligt wikipedia.org på Internet finns det för 

närvarande omkring 8,5 miljoner aktiva World of Warcraft spelare och inom denna 

grupp är det troligtvis inte ovanligt med utvecklande av missbruk. Word of Warcraft är 

endast ett exempel på ett spel som inte innefattar ekonomiska aspekter, andra dataspel 

eller tevespel kan även ha en påverkan när det kommer till utvecklandet av ett 

spelmissbruk.  

 

En konsekvens med spelmissbruk är de ekonomiska aspekterna som missbrukaren 

försätter sig i. En spelmissbrukare ser oftast inte var gränsen går när det kommer till att 
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spela bort en viss summa eller att spela bort redan lånade pengar. Spelmissbrukaren 

inser ofta att han/hon har spelat bort en stor summa pengar men fortsätter då tron på att 

vinna är större än tron på att förlora. Det så kallade ”magiska tänkandet” gör att 

spelmissbrukaren intalar sig själv att han/hon förr eller senare kommer att vinna och då 

bli otroligt framgångsrik, enligt Fröberg (2006). 

  

På hemsidan slutaspela.nu på Internet kan man läsa att de vanligaste orsakerna till 

varför en människa utvecklar ett spelmissbruk är; 

1. Ärftliga förutsättningar  

2. Barndomsupplevelser  

3. Vad omgivningen frestar med: utbud av spelställen, antal spel, spelens 

utformning, människor i omgivningen som uppmuntrar till spel.  

Till skillnad från detta skriver Helling (2003) att, de vanligaste orsakerna till varför 

ungdomar utvecklar ett spelmissbruk är tillgången till spel, hur stort utbudet på 

spelvarianter är samt grupptryck.  

 

Brené (2007) skriver att, en amerikansk studie som gjorts av Petry (2005) på över 43000 

personer visade att olika psykiatriska diagnoser som ångest, förstämning och 

personlighetsstörningar ofta förekommer bland spelmissbrukare.  

 

Eriksons utvecklingsteori 

Hwang och Frisén tar upp Eriksons teori (Hwang et al. kap 5, 2005), vilken beskrivs 

som psykosocial och han menar att vi under vår livstid genomgår olika stadier, där varje 

stadium innebär en utvecklingskris Beroende av om stadiet får en positiv eller negativ 

utveckling skapas våra personliga livserfarenheter och erfarenheter från tidigare stadier 

påverkar kommande. Erikson menar att även om vi har negativa upplevelser i en eller 

flera stadier så kan positiva upplevelser i nästa fas påverka så en negativ trend bryts. 

(Hwang et al. 2005) Erikson menade att det fanns åtta utvecklingsfaser som kunde anses 

som viktiga. Dessa är spädbarnsåldern, småbarnsåldern, förskoleåldern, den tidiga 

  



 8 

skolåldern, tonårsåldern, den tidiga vuxenåldern, medelåldern och den sena 

vuxenåldern, (Hwang et al. 2005).   

 

Erikson menar att ungdomstiden är en av de viktigaste faserna när det kommer till 

utvecklingen (Hwang et al. 2005). Har inte individen här tidigare positiva krislösningar 

menar Erikson att det kan uppstå problem med att utveckla en stabil identitet. Erikson 

menar även att den identitet som individen skapar under ungdomstiden kan ses som 

avgörande i nästa fas, denna fas är den tidiga vuxenåldern där betoningen ligger på 

närhet kontra isolering. Individen måste här känna sig själv innan denne kan hysa 

starkare känslor för en annan individ samt kunna engagera sig i andra individer. Erikson 

ser dock vissa problem då samhällets ”uppfostringsmetoder inte ger tillräcklig 

förberedelse för det vuxna livet” (Hwang et al. 2005). Den unge får i och med detta inte 

alltid ett adekvat förhållningssätt för att klara vuxenlivet på grund av de snabba 

förändringarna som förekommer i samhällsstrukturen samt att de vuxna inte hinner med 

utvecklingen i samhället när det kommer till uppfostringsmetoder. 

  

Under den unges utveckling är en stabil identitet samt ett adekvat förhållningssätt till att 

klara av vuxenlivet en grund för att minimera risken att bli självdestruktiv. 

Destruktiviteten kan exempelvis innefatta missbrukarproblematik.  

 

Teorin är vald utifrån att en attityd kan härleda till social inlärning där det barnet iakttar 

sina föräldrars reaktion angående olika objekt och på så vis fått en attityd till ett objekt 

utan att själv ha varit i kontakt med det. (Hwang et al. 2005).  Den kris som Erikson tar 

upp i ungdomsfasen är att den unge inte skapat sig en stark identitet. Den unge har 

tidigare identifierat sig med föräldrarna i och med modellinlärningen och denna identitet 

kan då bestå av bilder som inte har integrerats. Den unge behöver nu göra ett eget 

ställningstagande, hitta en självständig plats samt utveckla egna roller och relationer. 

Här kan då den unge få göra omvärderingar när det kommer till exempelvis attityder 

gentemot olika beteenden  
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Psykologiska förklaringsmodeller till missbruksutveckling 
Hwang et al. (2005) skriver att, det i princip finns två inriktningar inom psykologiska 

förklaringsmodeller när det kommer till att förklara missbruksutveckling. Den ena 

inriktningen präglas av det psykoanalytiska synsättet och den andra riktas mer mot 

beteende-, inlärnings- och kognitiva teorier. 

 

Den ena inriktningen, den klassiska psykoanalytiska teorin, anser att missbruket är en 

oral fixering som missbrukaren uttrycker, enligt Hwang et al. (2005). Fortsättningsvis 

menar Hwang et al.(2005) att trygghet, tröst och vällust genereras ur ett intag av alkohol 

vilket även har en kompensatorisk innebörd. Hwang et al.(2005) skriver även att risken 

för missbruksutveckling är större om en störning i jagfunktionen förekommer, alltså den 

funktion som hjälper oss att skilja mellan jaget och omvärlden samt anpassa oss till de 

krav som finns i det verkliga livet. Denna störning i jagfunktionen kan leda till 

Bristande identitets- och självkänsla, vilket i sin tur kan utgöra en risk för 

missbruksutveckling.     

 

Hwang et al. (2005) skriver att missbruk är ett inlärt beteende och alkoholmissbruk 

utvecklas via positiv förstärkning, alkoholens effekt uppfattas som belönande, enligt 

den andra inriktningen, den klassiska beteendepsykologin. Abstinensen som inträder 

uppfattas då som en negativ förstärkning som leder till ökat intag av alkohol eller 

droger.  

 

Syfte 
Studiens syfte är att klargöra attityder till alkohol- och spelmissbruk samt att förklara 

bakomliggande psykologiska faktorer till dessa attityder.  

 

Metod 
Studien som består av en enkätundersökning som innefattade fasta och öppna frågor. 

Studien genomfördes genom ett bekvämlighetsurval, där vänner och bekanta till 

studiens författare tillfrågades om att besvara en enkät. Enkäten bestod av fyra sidor, ett 

försättsblad samt tre sidor med frågor, (se bilaga I och II). Försättsbladet informerade 
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om studiens syfte samt vilka som genomförde studien. Information angående frivilligt 

deltagande samt konfidentiell hantering av enkäterna fanns även att tillgå på 

försättsbladet. Respondenterna fick ungefär en vecka på sig att svara på enkäten och 

hade möjlighet att ställa frågor angående enkäten, antingen muntligt vid personligt 

överlämnande eller via e-post. 

 

Undersökningsdeltagare 

Urvalet av respondenter fördelades rent geografiskt från Malmö i söder till Luleå i norr 

samt försöktes en vid åldersspridning nås för att få en så utforskande studie som möjligt. 

Respondenterna bestod av 24 stycken män och 24 stycken kvinnor födda mellan 1933 

till 1988 (N= 48) och medelåldern var 37 år. 

  

Material 

Enkäten innefattade frågor som kunde relateras till attityder samt till alkohol- och 

spelmissbruk. Enkäten bestod av 12 stycken frågor, varav fyra frågor var fasta frågor 

och innefattade svarsalternativen ”ja”, ”nej” och ”vet ej” och fem frågor var öppna och 

bestod av att respondenten skulle motivera sitt tidigare svar. På en fråga fanns det olika 

förslag till svarsalternativ men även möjlighet för respondenten att ange annan orsak till 

ett eventuellt missbruk. De två första frågorna var ålders- och könsrelaterade, (se bilaga 

II). 

 

Procedur och databearbetning 

Enkäten delades ut genom personlig kontakt samt via e-post till vänner och bekanta. 

Efterhand som enkäterna kom oss tillhanda lades dessa i en låda tills dess att alla svar 

hade kommit in. Bearbetningen av enkäterna skedde i två stadier. Först matades de fasta 

frågorna och dess svar in i en arbetsbok i Excel för senare bearbetning. De öppna 

frågorna analyserades och tolkades samt delades sedermera in i olika kategorier. Detta 

för att erhålla en helhetsbild av de inkomma svaren. I detta skede dokumenterades även 

fråga fem angående vad som ansågs vara orsaken till ett missbruk, (se bilaga II). 
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Orsaken till detta var för att kunna göra ett diagram och genom det se vad som ansågs 

vara den största orsaken till ett missbruk.  

 

När all data var inmatad och kontroll hade utförts angående felaktigheter vid 

inmatningen förstördes enkäterna. Detta på grund av att enkäterna inte skulle kunna 

användas i annat syfte eller för att de skulle komma i orätta händer. 

 

Etiska ställningstaganden 
Med hänsyn till de etiska aspekterna som alltid måste tas hänsyn till i 

forskningssammanhang är det av vikt att tänka över deltagaretiken. (Holme & Solvang, 

1997).  Det kan vissa gånger vara känsligt att vara deltagare och forskaren bör i detta 

avseende reflektera över vad som kan vara känsligt och därigenom begrunda 

undersökningsprocessen. Samtycke ska erhållas från deltagarna för att det ska vara 

möjligt att använda någon som respondent, men i och med att enkäten fylls i kan det 

anses att samtycke finns. Det är även av vikt att respondenten är informerad om att 

dennes svar är konfidentiellt och inte kommer att användas till något annat än 

undersökningens syfte. (Holme & Solvang, 1997). 

 

Resultat 

Resultatet baseras på samtliga respondenter. Hänsyn till genusperspektiv har ej tagits då 

studiens syfte är att klargöra attityder till alkohol- och spelmissbruk samt att förklara 

bakomliggande psykologiska faktorer till dessa attityder. 

 

Trettiotre av samtliga respondenter anser att det finns en skillnad mellan 

alkoholmissbruk och spelmissbruk, avseende fråga tre i enkäten (se bilaga II). Frågan 

avsedde om respondenterna ansåg att det fanns någon skillnad mellan alkoholmissbruk 

och spelmissbruk. Fjorton respondenter ansåg inte att det fanns någon skillnad och en 

respondent svarade ”vet ej” (se figur 1). Motiveringen till detta menar respondenterna är 

till största delen att det är två olika slags missbruk där alkoholmissbruket genererar 

fysiologiska konsekvenser och spelmissbruket anses generera ekonomiska. En av 
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respondenterna svarade att spelmissbruket inte kategoriseras som en sjukdom och i och 

med detta finns en skillnad mellan de två missbruken. 
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Fig 1. Anser du att det finns någon skillnad mellan alkoholmissbruk och spelmissbruk? 

 

Avseende fråga åtta ” Om en nära släkting blev missbrukare, vilket skulle vara värst, 

alkoholmissbruk eller spelmissbruk?” i enkäten (se bilaga II) svarade trettio 

respondenter att det skulle anses värre med att ha en alkoholmissbrukare som släkting. 

Åtta av samtliga respondenter tyckte att ett spelmissbruk vore värre och tio respondenter 

svarade ”vet ej” på denna fråga (se figur 2). Motiveringen som respondenterna lämnade 

till denna fråga var genomgående att alkoholmissbruket ansågs som farligare då det 

innefattade fysiologiska skador. Flera respondenter menade att alkoholmissbrukaren 

förändras på ett negativt sätt samt att omgivningen i högre utsträckning kan relatera 

utseende och beteende till alkoholmissbruk. En respondent svarade; ” En 

alkoholmissbrukare blir så skabbig”. Alkoholmissbruket relateras även till skam enligt 

en respondent. 
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Fig 2. Om en nära släkting blev missbrukare, vilket skulle vara värst, alkoholmissbruk eller 
spelmissbruk? 
 

På frågan om respondenterna anser att det är svårare att ta sig ur ett spelmissbruk än ett 

alkoholmissbruk (se bilaga II) trettio respondenter svarade att de inte ansåg det, tio 

respondenter svarade ”vet ej” på denna fråga svarade och åtta av samtliga respondenter 

ansåg det svårare att ta sig ur ett spelmissbruk (se figur 3). Motiveringen som 

respondenterna gav var genomgående att ett missbruk är ett missbruk, oavsett vad det 

består av. Enligt respondenternas åsikt är alla missbruk lika svåra att bli fri från oavsett 

missbrukets karaktär. 
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Fig 3. Anser du att det är svårare att ta sig ur ett spelmissbruk jämfört med ett alkoholmissbruk? 
 

Avseende fråga fem i enkäten (se bilaga II), där respondenterna fick ange vad de ansåg 

var orsaken till ett missbruk svarade trettiotre respondenter att uppväxtförhållanden 
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kunde vara orsaken till ett missbruk, tjugotre respondenter ansåg att ärftlighet kunde 

vara orsaken, tjugotvå respondenter ansåg att låg självkänsla kunde vara orsaken, tjugo 

respondenter ansåg att otrygghet kunde vara orsaken, sjutton respondenter ansåg att 

personlighet kunde vara orsaken och sjutton respondenter ansåg att ett inlärt beteende 

kunde vara orsaken till ett missbruk (se figur 4). Andra orsaker som respondenterna tog 

upp angående orsaker till ett missbruk var; umgängeskrets, dålig karaktär samt arbete 

som matros. 
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Fig 4. Vad anser du kan vara orsaken till ett missbruk? 

 

På fråga elva i enkäten ”Anser du att det är svårt att förändra en attityd från det negativa 

till det positiva?” (se bilaga II) ansåg trettio av respondenterna att det var svårt att 

förändra en negativ attityd till det positiva, elva respondenter svarade att de inte tyckte 

det och sju respondenter svarade ”vet ej” på denna fråga (se figur 5). Motiveringen till 

denna fråga var enligt flera av respondenterna att en attityd är djupt rotad i vårt 

medvetande och är relaterat till de värderingar som människan innehar. ”Att förändra en 

attityd kan ses som svår då det innebär att förändra ens sätt att tänka”, enligt en 

respondent. 
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Fig 5. Anser du att det är svårt att förändra en attityd från det negativa till det positiva? 
 

Gällande fråga tio i enkäten (se bilaga II) angående vad som formar våra attityder 

avseende alkohol- och spelmissbruk ansåg flera respondenter att uppväxten, 

omgivningen, tidigare erfarenheter, socialisering, samhället och media kunde vara 

orsaker. Andra orsaker som togs upp av respondenterna var; stress, drömmen om lycka, 

kunskap, kultur, moral, religiös tro samt läkares inflytande. 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att klargöra attityder till alkohol- och spelmissbruk samt att 

förklara bakomliggande psykologiska faktorer till dessa attityder. Det som framkom ur 

resultatet var att respondenterna ansåg att det återfanns en skillnad när det gällde 

alkohol- och spelmissbruk. Skillnaden i stort berodde på att alkoholmissbruk genererade 

fysiologisk ohälsa enligt respondenterna. Uppväxtförhållanden, ärftlighet och låg 

självkänsla var de orsaker som framkom tydligast ur resultatet som kunde vara 

bakomliggande orsaker till ett missbruk. Detta kan kopplas till det Hwang et al.(2005) 

skriver om att en missbruksutveckling kan bestå av olika samspel mellan 

uppväxtfaktorer, personlighet, psykisk mognad samt neurobiologisk och genetisk 

sårbarhet. Det som kan ses som intressant är att flertalet respondenterna ser missbruket 

som orsakat av ärftlighet, detta är dock inte vetenskapligt bevisat utan endast en gen är 

identifierad. 
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Som tidigare nämnt menar Hwang et al.(2005) att, en riskfaktor för missbruksutveckling 

kan bero på familjeklimatet under uppväxten och detta kan även kopplas till Eriksons 

utvecklingsteori som menar att ungdomstiden är en av de viktigaste faserna i 

människors utveckling. Om individen inte har positiva krislösningar kan detta orsaka 

problem med att utveckla en stabil identitet. Denna identitet som skapas under 

ungdomstiden ses som avgörande när de kommer in i den tidiga vuxenåldern, här 

påvisar resultatet att uppväxtförhållandena har en avgörande roll i den unges eventuella 

missbruksutveckling. Uppväxtförhållandena som framkom som den tydligaste orsaken 

till ett missbruk enligt respondenterna kan relateras till modellinlärning som Hwang et 

al.(2005) tar upp. Den unge iakttar sina föräldrar när det kommer till beteende och detta 

skapar en attityd utan att själv ha varit i kontakt med attitydobjektet. Detta går även att 

återanknyta till en bristande identitets- och självkänsla vilket Hwang et al.(2005) 

definierar som en störning i jagfunktionen. Störningen kan i sin tur utgöra en risk för 

missbruksutveckling. 

 

Utifrån resultatet anser de flesta respondenter att det finns en skillnad mellan 

alkoholmissbruk och spelmissbruk där de fortsättningsvis menar att det skulle vara värre 

att ha en alkoholmissbrukare som släkting än en spelmissbrukare. Vidare menar flertalet 

respondenter att det ses som svårare att ta sig ur ett alkoholmissbruk än ett 

spelmissbruk. Avseende attitydförändring ansåg de flesta respondenter att det var svårt 

att förändra en attityd från det negativa till det positiva. Utifrån detta kan det utläsas att 

attityden gentemot alkoholmissbruket är av mer negativ karaktär än gentemot 

spelmissbruket. Dock menar respondenterna i sin motivering att alla missbruk lika svåra 

att bli fri från. Det här kan tolkas som att attityder gentemot alkoholmissbruk är 

motsägelsefulla, de ligger djupt rotade och många faktorer utifrån präglar attityden i sig. 

Detta kan kopplas till det Augustsson (2005) skriver angående betydelsefullheten i 

attitydens styrka vilket kan visa sig i och med att attityden är principfast över tid. 

 

Som tidigare nämnt skriver Hwang et al att det ofta är svårt att förändra en attityd samt 

att attityder formas genom attitydförändring. Antingen förändras attityder utifrån 

trovärdigheten i ett budskap eller via handling som är baserad på kognitiv dissonans. 

Respondenterna menade att uppväxten, omgivningen, tidigare erfarenheter, 
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socialisering, samhället och media kunde vara orsaker till hur attityder formas. Detta 

kan kopplas till att attityder formas genom trovärdigheten i ett budskap. Detta kan 

vidare kopplas till att alkoholmissbruket har varit förekommande i samhället under lång 

tid, både för individer ifråga och samhället i stort. Attityder gentemot alkoholmissbruket 

är så djupt rotad och har en negativ attityd kopplat till sig medan spelmissbruket är en 

relativt ny företeelse och är inte ännu relaterat till en negativ attityd på samma sätt som 

till ett alkoholmissbruk. 

 

Metodresonemang 
Validiteten hänför till i hur stor utsträckning forskaren kan lita på de resultat som 

erhållits. Internvaliditeten är troligtvis inte särskilt hög då en attityd gentemot ett visst 

fenomen kan ändras över tid. Då den aktuella undersökningen innefattar ett relativt högt 

antal respondenter finns det möjlighet att generalisera resultatet till en större grupp och 

innebär att den externa validiteten är hög. Urvalet är ett bekvämlighetsurval vilket även 

det kan påverkar möjligheten att kunna generalisera resultatet. Detta kan ses som en 

felkälla i studien. Det kan anses som diskutabelt att använda ett bekvämlighetsurval i 

forskning men studiens avsikt var inte att generalisera ett resultat.  I den aktuella studien 

kan det anses att den ekologiska validiteten är låg då resultatet inte kan generaliseras till 

en viss grupp av människor, detta var som tidigare nämnt inte avsikten med studien. När 

det kommer till temporalvaliditeten kan det anses att den är låg eftersom resultatet inte 

kan generaliseras till andra tidsaspekter då ett eventuellt spelmissbruk troligtvis kommer 

att uppmärksammas på ett annorlunda sätt i framtiden. Som tidigare nämnt så kan 

attityder förändras över tid vilket gör att temporalvaliditeten inte är särskilt hög.  

 

Gällande reliabiliteten kan det anses att den är hög i denna studie. Detta på grund av att 

studien kan utföras på liknande sätt med det material som finns att tillgå enligt bilagor. 

Liknande resultat kan även erhållas dock med reservation för att attityder kan förändras 

över tid, särskilt avseende spelmissbruk. 

 

Avseende studiens svagheter kan fråga sex i enkäten ses som en felkälla då det skulle 

finnas ytterligare ett svarsalternativ. Flera respondenter har påpekat att det skulle vara 

möjligt att svara ”både och” eller liknande på denna fråga. Flera respondenter tyckte 
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även att det var svårt att motivera sina svar. En del respondenter antog att fråga elva i 

enkäten avseende förändring av attityder endast gällde attityder gentemot missbruk 

vilket inte var avsikten med frågan. Avsikten var att få svar på vad som formar en 

attityd i stort, detta kan ses som en annan felkälla.  

 

Enkäten kan anses ha för få frågor och det kunde finnas frågor med exempelvis 

ordinalskalor. Det skulle då vara möjligt att utföra andra statistiska beräkningar. 

Nuvarande resultat kan ses som enkelt och fåordigt, dock framkom resultat som kan ses 

som intressanta och kan generera nya frågeställningar och därigenom nya studier inom 

området attityder. 

 

Slutsatser 
Det antagande som nämndes i inledningen, att människor har en negativ attityd 

gentemot alkoholmissbruk, har även framkommit ur resultatet. Alkoholmissbruk ses 

som allvarligare och människor har en negativ attityd gentemot detta missbruk. Studien 

har i och med detta även verifierat antagandet att det återfinns vissa psykologiska 

förklaringar till hur människor utvecklar en attityd till ett visst objekt eller beteende. 

Dessa psykologiska aspekter gällande attityder kan förklaras genom att vissa attityder 

uppstår i och med den tidiga utvecklingsfasen där barnet övertar sina föräldrars 

attityder. Detta även ses som en modellinlärning som nämnts tidigare i studien. När 

sedermera den unge skall göra eget ställningstagande i livet kan denne uppleva ett 

obehag på grund av det uppstår en dissonans mellan det egna ställningstagande och det 

beteende som uppstår.  

 

Fortsatt forskning 
Det kunde ses som intressant att belysa attitydfenomenet ur ett genusperspektiv. Detta 

på grund av att få en uppfattning om män och kvinnor har olika syn när det kommer till 

spel- alkoholmissbruk. Det skulle även kunna visa om det återfinns en skillnad när det 

kommer till att förändra en attityd.  Har män eller kvinnor svårare att förändra sin attityd 

eller är kvinnor mer principfasta över tid.  
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Attityder 

 

Utan att vi tänker på det präglas vårt vardagliga möte med andra människor av olika 

attityder. Vi vill studera människors attityder till alkoholmissbruk och spelmissbruk. 

Därför är vi mycket tacksamma för Din medverkan i denna studie. 

 

För att förenkla Din ifyllning av denna enkät följer en begreppsförklaring; 

En attityd är en inställning till en person, föremål eller företeelse. 

Missbruk kan förklaras som olämplig användning av olika preparat eller liknande som 

kan medföra skada. 

 

Er medverkan är naturligtvis helt frivillig och svaren kommer att behandlas helt 

konfidentiellt. 

 

Tack för Din medverkan! 

 

 

 

 

 

Paola Dahlström och Jenny Gustafsson 

Sektionen för management 

Psykologi C 41-60 poäng 

Blekinge Tekniska Högskola 
      Bilaga I 

 

  



Fråga 1   
Är du ...? Man  
 Kvinna  
Fråga 2   
Född år?   
   
Fråga 3   
Anser du att det finns någon skillnad mellan alkoholmissbruk och 
spelmissbruk? 

Ja  

 Nej  
 Vet ej  
   
Fråga 4   
Motivera ditt svar.   
   
   
   
   
Fråga 5   
Vad anser du kan vara orsaken till ett missbruk? Ringa in ett eller 
flera alternativ som du anser passar bäst. 

  

   
Personlighet       Ärftlighet       Uppväxtförhållanden       

Otrygghet 
 

Inlärt beteende       Låg självkänsla 

  

   
Annan orsak:   
   
Fråga 6   
Anser du att det är svårare att ta sig ur ett spelmissbruk jämfört 
med ett alkoholmissbruk? 

Ja  

 Nej  
 Vet ej  
   
Fråga 7   
Motivera ditt svar.   
   
   
   
   
Fråga 8   
Om en nära släkting blev missbrukare, vilket skulle vara värst, 
alkoholmissbruk eller spelmissbruk? 

  

 Alkoholmissbruk  
 Spelmissbruk  
 Vet ej  

Enkät 

Bilaga II 
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Fråga 9   
Motivera ditt svar.   
   
   
   
   
Fråga 10   
Vad anser du det är som formar våra attityder till alkohol- och 
spelmissbruk? 

  

   
   
   
   
Fråga 11   
Anser du att det är svårt att förändra en attityd från det negativa 
till det positiva? 

Ja  

 Nej  
 Vet ej  
   
Fråga 12   
Motivera ditt svar.   
   
   
   
   
   

Tack för din medverkan! 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga II 
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