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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
Att spela om pengar är vanligt. Det är inte bara Svenska Spel som är den enda aktören på den Svenska 
marknaden idag, utan konkurrens har uppstått från utländska sådana1. 
I Sverige är cirka 200 000 personer spelberoende eller har någon form av spelproblem när det gäller 
spel med pengar. De flesta är män, och cirka 25 % av dessa är mellan 18-242. 
 
Det anses vara lätt att hamna i ett spelberoende idag, speciellt om man tidigare haft problem med sitt 
spelande eller ligger i riskzonen för det. Har man en gång varit spelberoende finns det alltid en risk för 
att få återfall och börja spela igen. Det kan till och med räcka med en annons eller affisch som är 
spelrelaterad, vilket kan få personen att sakna den tidigare kicken som det en gång gav3.   
En SIFO-undersökning som presenterades 2011 visade att cirka hälften av de deltagande ogillade att 
se reklam om spel på TV4. Med enkel och snabb tillgång till lån, kan personer snabbt och smidigt få 
tillgång till pengar för att hålla sitt spelande uppe. Ett exempel på detta är sms-lån, eller snabblån där 
det ständigt dyker upp nya bolag som erbjuder sina tjänster. 
 
 
1.1 - Vad är ett spelberoende?  
Att vara beroende innebär att man känner att man inte kan styra och kontrollera sitt begär för något5. 
Ordet beroende används i samband med intag av olika substanser som exempelvis alkohol, narkotika 
eller läkemedel.  När något brukas till den grad att man inte längre kan styra över intaget, anses man 
ha ett beroende. Detta innebär att hjärnan påverkats och förändrats på så sätt att man inte kan vara 
utan den intagna substansen6.  
En spelberoende person upplever ofta en ”kick” av att spela och upplever en spänning den inte vill 
och kan vara utan. Den som förlorat pengar fortsätter ofta att spela för att vinna tillbaka dessa vilket 
kan leda till ett farligt beroende7.  
 
Spelberoende kan beskrivas som ett fenomen som klassas som ett psykiskt tillstånd och går att 
jämföras med bland annat alkohol- och narkotikaberoende. Vid ett spelberoende tar personen inte 
någon slags fysisk substans, men hjärnan visar ändå på samma neurokemiska reaktioner som vid intag 
av till exempel alkohol8. Personer som är spelberoende mister ofta kontrollen över sina liv vilket 
tillslut kan leda till att deras ekonomi, arbete och relationer kan komma att påverkas negativt. Detta 
är oftast ett tecken på att spelandet tagit över och dominerar problemspelarens liv. Jakten på pengar 
leder ofta till att man börjar spela mer och strävar efter att vinna tillbaka den summan man förlorat. 
Tillslut ses spelandet som det enda alternativet till att betala sina skulder och få tillbaka de pengarna 
som förlorats vid spelandet9.  
 

                                                        
1 Binde Per, (2005), Att sälja en dröm; Om spelreklam och dess påverkan, Stockholm: 
Statens folkhälsoinstitut, s.6 
2 www.industriochkemigruppen.se/arbetsgivarfrågor/arbetsmiljo/spelmissbruk-och-
spelberoende (Hämtat 2013-10-28) 
3 Malou efter 10 (2013). Om spelberoende [TV-program]. TV4, 24 oktober 
4 Binde, 2005:25 
5 http://www.ne.se/enkel/beroende (Hämtat 2013-10-18) 
6 www.industriochkemigruppen.se/arbetsgivarfrågor/arbetsmiljo/spelmissbruk-och-
spelberoende (Hämtat 2013-10-28) 
7 http://www.ne.se/lang/spelberoende (Hämtat 2013-10-18) 
8 http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-
besvar/Spelberoende/ (Hämtat 2013-10-28) 
9 ibid 

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Spelberoende/
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Spelberoende/
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Den vanligaste metoden för att ta reda på om en person är spelberoende, är att gå efter det som 
kallas ”DSM” (diagnostic and statistical manual), vilket är ett diagnosinstrument som bland annat 
också används inom psykiatrin för att göra olika bedömningar om sjukdom/diagnos finns. Håller man 
med om minst 5 av 10 förutbestämda påståenden, klassas man som sannolikt spelberoende10.  
De typer av spelformer som ofta förekommer bland de spelande och som lättare framkallar ett 
beroende är så kallade riskspel. Här kan personer spela fort och enkelt, där det är en kort tid och 
väntan mellan insats och resultat.  
De spel som räknas in i riskspel är bland annat spelautomater, kasinospel, och internetpoker. Detta är 
de spel som anses vara mest beroendeframkallande11.  
 
 
1.2 - Disposition 
Detta stycke presenterar den disposition som behandlar uppsatsens upplägg och delar på ett 
kortfattat sätt för att underlätta läsningen. Vi har valt att dela uppsatsen i tre utgörande delar. 
Den första syftar till att läsaren skall få en presentation av ämnet och varför det är ett relevant fält att 
studera. I denna del ingår inledning och bakgrund, syfte, avgränsningar, begreppsutredning samt 
tidigare forskning för att läsaren skall kunna förstå vad ett spelberoende innebär och lätt kan följa 
med och reflektera under läsning av efterföljande stycken.  
Den andra delen behandlar metodval där läsaren skall förstå innebörden av fenomenografi som 
metod och hur den kan appliceras på denna typ av studier. I den tredje och sista delen av denna 
rapport får läsaren en utförlig presentation av vårt resultat samt ta del av vår diskussion kring det. 
Dessutom ges förslag på hur forskningen inom fältet kan vidgas ytterligare ur ett MKV-perspektiv. 
 
 
 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Denna studie syftar till att belysa och skapa en större förståelse för hur spelberoende män uppfattar 
fenomenet nätkasinoreklam på TV. 
 

Vem bör bära ansvaret för nätkasinoreklamen som sänds på TV? 
Hur upplever man sig påverkas av den typen av reklam? 

 
 
 
2.1 - Avgränsningar 
Vi här nedan valt att presentera vilka avgränsningar vi tagit hänsyn till för att främst undvika att 
riskera komma utanför vårt syfte, men även för att skapa en förståelse för läsaren för det som senare 
skall presenteras i studien; 
 
1. Vi skildrar enbart personer som varit eller är beroende av att spela på olika nätkasinospel där man 
satsat riktiga pengar, det vill säga att vi inte skildrar dator- eller konsolspelare. 
 
2. Vi undersöker enbart spelberoende personer, och inte de som definieras som ”problemspelare” eller 
spelare med risk till beroende, även om dessa termer kan låta likadana. 
 

                                                        
10http://www.spelnykter.se/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=178 
(Hämtat 2013-12-05) 
11 ibid 

http://www.spelnykter.se/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=178
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3. Vår studie innefattar enbart TV som mediekanal. 
 
4. Vi använder oss enbart av män i studien. 
 
5. Vi har enbart för avsikt till att studera spelberoende personer i Sverige. 
 
 
2.2 - Ordlista och begreppsutredning 
Det förekommer en del begrepp i denna uppsats vilka vi anser kan vara av vikt att definiera för 
läsaren. Detta för att främst underlätta tolkningen och läsningen under tiden. Även om många 
möjligtvis känner till begreppen sedan tidigare anser vi att det kan spela en stor roll för de som inte är 
lika bekant med dem. Dessa presenteras här nedan; 
 
Slotmachine 
En slotmachine är en slags maskin som kan finnas på både internet och fysiskt i form av automater 
som oftast står på kasinon eller i barer med tillåtelse för det. Maskinen har ett spelfält som visar ett 
visst antal hjul med specifika rader och olika symboler. Spelet går ut på att få en viss kombination av 
symboler som tillsammans ger en vinst12. 
 
Freespins 
När man har tillgång till freespins får man som spelare så kallade ”gratisrundor” när man spelar på en 
slotmachine. Detta kan beskrivas som att den spelande får spela på maskinen utan att behöva betala 
några pengar13. 
 
Lotteriinspektionen 
Lotteriinspektionen är en tillsynsmyndighet i Sverige för frågor om spel och lotterier. De har till 
uppgift att hålla den Svenska spelmarknaden laglig, säker och pålitlig. Lotteriinspektionen innehar det 
största ansvaret för att kontrollera spel- och lotteriverksamheten i landet14. 
 
Nätkasino/onlinekasino 
Begreppet nätkasino avser en typ av kasinospel man spelar på internet.  
Vår definition av nätkasino/onlinekasinon i denna studie gäller i detta fall både slotmachines, 
onlinebetting och kortspel som till exempel poker och black jack. 
 
Onlinebetting 
Onlinebetting kan förklaras som en spelform som sker online, alltså på internet, och som kan förklaras 
som en typ av vadslagning som oftast används i sportsammanhang. Onlinebetting innebär också att 
personer kan satsa pengar på att till exempel ett visst lag eller en tävlande kommer vinna en match 
eller tävling som de deltar i. Man kan även slå vad om annat icke sportrelaterat, så som tillexempel 
vad oddsen är att det kommer att snöa på julafton, eller liknande. Har den spelande rätt i sitt betting 
vinner personen pengar, annars förlorar personen den summa som sattes vid bettingen15.    
 
 
 
 

                                                        
12 www.slotmaskin.se (Hämtat 2013-12-05) 
13 http://www.casinosnack.com/free-spins/ (Hämtat 2013-12-05) 
14 http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Om-oss/ (Hämtat 2013-12-05) 
15 http://www.bettingskolan.se/vad-ar-betting/ (Hämtat 2013-12-05) 

http://www.slotmaskin.se/
http://www.casinosnack.com/free-spins/
http://www.bettingskolan.se/vad-ar-betting/
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Socialtjänstlagen 
Socialtjänstlagen innebär att socialtjänsten ska främja människors jämlikhet i levnadsvillkor, 
ekonomisk- och social trygghet. Varje kommun ansvarar för att den socialtjänst som finns där, skall 
utföra sitt arbete rätt och att de skall bära ansvaret för att enskilda personer får det stöd och den 
hjälp som de behöver. Vad gäller missbrukare ska socialtjänsten bidra med vård för att hjälpa 
missbrukaren att bli fri från sitt beroende. I dagsläget betyder ordet missbruk, enligt socialtjänstlagen, 
missbruk av alkohol, läkemedel, narkotika och dopningsmedel. Dock innefattas inte spelmissbruk16.   
 
Svenska spel 
Svenska Spel är Sveriges största spelbolag som ägs av staten. De har i uppdrag att anordna spel och 
lotterier efter tillstånd av regeringen. Svenska spel satsar enligt dem själva, mycket på att informera 
om vilka risker som finns med spel och vilka olika spelansvarsverktyg som finns att tillhandahålla, för 
att spelaren ska kunna kontrollera sitt spelande17.  
 
Informant 
Begreppet informant kommer löpande att påträffas under läsningen. Vår definition av informant är 
en beskrivning av en person som ger oss information om det vi avser att vilja ta reda på, det vill säga 
den vi intervjuat. 
 
 

 
3. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORIER 
 
Tidigare forskning inom fältet behandlar området om och runt spelreklam främst gestaltande av 
nätkasinon, hur de är utformade och den eventuella påverkan den kan ha på någon som är 
spelberoende eller i riskzonen. Annan forskning behandlar spelreklam ur ett semiotiskt och retoriskt 
perspektiv, vilket här kan komma att spela en roll då våra informanter kommer att få ta del av olika 
reklamfilmer under studien. McMullan & Miller är två författare som bland annat i en vetenskaplig 
artikel avser att förmedla hur reklam om spel uppmärksammas av tittarna18. 
Denna studie genomfördes i Kanada där man granskat 64 olika reklamfilmer om onlinespelande med 
pengar involverade. Det man var ute efter att studera var vilka semiotiska och retoriska knep som 
förekommit i dessa typer av reklamfilm, men även för att studera i vilken omfattning det talades om 
spelansvar eller inte i dem. I resultatet upptäckte man att de flesta reklamfilmer anspelade på 
psykologiskt utformade strategiska knep, så som grafiskt tilltalande, intressanta slogans, stimulerande 
musik osv. Studien även visade att dessa reklamfilmer genomgående försökte förmedla känslan av att 
det skapar spänning att spela och att kunskaper och skicklighet vinner över turen19. De menar 
dessutom att denna typ av reklamfilmer allt mer förekommande presenterar sina budskap i form av 
att locka tittarna med ”den stora summan man kan vinna” och att detta ”kan leda till ett bättre liv”20.  

                                                        
16 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/ (Hämtat 
2013-12-05) 
17 https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta (Hämtat 2013-12-05) 
18 McMullan L John, Miller Delthia.  
”All in! The commercial advertising of offshore gambling on television” 
Journal of Gambling Issues: 2008;(22): 230-251 
19 McMullan & Miller 2008 
20 ibid:230 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/
https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta
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Vad gällde spelansvar och varningar för spelberoende konstaterar McMullan & Miller att en av fyra 
reklamfilmer har med information om detta, men att den var nästintill oläslig21. 
Den största delen av forskningen som finns inom fältet i Sverige är utförd av Per Binde, docent vid 
institutionen för globala studier på Göteborgs Universitet. Han har i ett antal artiklar, böcker, och 
rapporter, för bland annat uppdrag av  
Statens Folkhälsoinstitut, analyserat ämnet i sin helhet. Han nämner dessutom att det saknas kunskap 
om ämnet och att forskningen inom området är väldigt begränsad22. I en av sina artiklar förklarar 
Binde att det ofta brukar diskuteras om problemen med spelreklam i Sverige, när samtalet om 
spelberoende dyker upp23. Han nämner bland annat att spelreklam kan antas vara det som kan bidra 
till problemen med spelberoende i samhället men han diskuterar om det verkligen är reklamen som 
har så stor inverkan på en spelberoende eller om det är just deras beroende från början som får dem 
att fortsätta att spela, oavsett om de utsätts för reklam eller inte24. 
 
Den forskningskälla som är av störst relevans för vår studie, är en av Bindes rapporter på uppdrag av 
Statens Folkhälsoinstitut. Rapporten syftar till att ta reda på hur reklam för olika typer av spel kan 
påverka spelproblemen i samhället. Han analyserar även vad personer som har eller har haft 
spelproblem anser om spelreklam i sin helhet25. Binde använde sig i denna studie av enskilda 
halvstrukturerade intervjuer med 25 personer mellan hösten 2005 och sommaren 2006. Intervjuerna 
genomfördes i form av personliga möten som varade mellan 35 och 75 minuter och samtliga 
informanter var eller hade varit spelberoende tidigare i livet. Slutsatsen i hans rapport visar att 
åsikterna om spelreklam hos de spelberoende varierar mycket. Av de 25 informanter som deltog hade 
åtta svarat att de hade en accepterande bild av spelreklam, 10 av dem var måttligt kritiska, och sju av 
dem var starkt kritiska till reklamen. Kritiken var bland annat att reklamen förmodas bidra till 
spelproblem i samhället och att den anses omoralisk då den sprider falska budskap och osunda 
värderingar. En minoritet av informanterna i hans studie ansåg sig inte beröras av reklamen på något 
speciellt vis, medan en majoritet reagerade och kände obehag26 
 
I rapporten diskuteras det även för huruvida reklam för spel som anses vara mest 
beroendeframkallande skall få visas eller om det borde införas någon form av reglering som gör att 
reklamen för dessa spel ska stoppas27. 
Denna rapport ligger till grund för vår studie då den dels gett oss bredare kunskap om ämnet och 
skapat en förförståelse för det vi haft för avsikt att studera, och hur vi skall göra det. Rapporten har 
även gett oss en större inblick i hur situationen i samhället ser och har sett ut när det gäller reklam 
om spel och hur den eventuellt kan påverka personer som befinner sig i ett beroende.  
Den tidigare forskningen om spelberoende och spelreklamens betydelse för detta har innefattat alla 
typer av spelformer och alla typer av mediekanaler som dessa befunnit sig i. Vi har till skillnad från 
detta valt att enbart fördjupa oss på TV-reklam för nätkasinon då vi bland annat inte funnit någon 
tidigare forskning som enbart innefattar detta.  
 

 
                                                        
21 Ibid. 
22 Binde 2005:5 
23 ” Binde Per, Exploring the Impact of Gambling Advertising: An Interview Study of Problem 
Gamblers”, Int J Ment Health Addiction (2009) 7:541–554 
28 Binde, 2009:541 
24 Binde Per, (2007) Spelreklam och Spelberoende – en intervjustudie. Stockholm: Statens  
folkhälsoinstitut, s.19-20 
25 Binde, 2007:37 
26 Binde, 2007 :85-86 
27 Binde, 2007:112–113 
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4. METOD  
Ahrne och Svensson rekommenderar att man borde ställa sig fyra frågor innan val av metod: "Vilken 
är min forskningsfråga?", "Vilket eller vilka fenomen handlar denna forskningsfråga om?", "Vad för 
typ av data kan fånga detta fenomen?" och "Vilken eller vilka metoder kan användas för att 
producera denna typ av data?"28.  
Med hänsyn till dessa frågeställningar presenterar vi i nästkommande stycken den metod vi använt 
oss av för att få svar på våra tidigare frågeställningar. 
 
 
4.1- Fenomenografisk ansats 
Fenomenografi som ord kan delas upp i två delar, fenomeno och grafia. Det förstnämnda kommer 
från Grekiskans "phainomenon" och betyder "det som visar sig". Ordet grafia kan översättas till att 
"beskriva något i ord eller bild". Sammanfattningsvis kan man hävda att fenomenografi syftar till att 
beskriva det som visar sig för någon29. Tillämpandet av den fenomenografiska ansatsen har för avsikt 
att enligt Starrin & Svensson, belysa och studera skillnader mellan människors sätt att uppfatta och 
uppleve ett fenomen, och inte att bara generalisera och se likheterna30.   
Den fenomenografiska ansatsen används enligt tidigare forskares presentationer, främst inom studier 
kring ämnet pedagogik, lärande och inlärningspsykologi. Starrin & Svensson skriver bland annat att 
fenomenografins grund kan härledas till den inlärningspsykologiska forskningen. Som exempel tar de 
upp hur teorin använts inom tidigare forskning där den bland annat behandlat studerandet kunskap 
och studiefärdighet31.  
Ovan nämnda forskare anser dock att även om fenomenografin främst har gjort sig gällande inom 
pedagogisk forskning, så har dess forskningsfält senare kommit att utgöras av ett bredare spektrum 
av problemområden32. Varför fenomenografi är en relevant metodologisk ansats att förhålla sig till i 
denna studie, är just för att syftet här handlar om att undersöka någons sätt att uppfatta ett 
fenomen. I detta fall är fenomenet TV-reklam för nätkasinon.  I nästa avsnitt i uppsatsen redogör vi 
för hur vi knutit an detta till vårt val och utförande av metod. 
 
 
4.2 - Den kvalitativa forskningsintervjun  
Eftersom vi med utgångspunkt från fenomenografi har haft för avsikt att reda på hur någon eller 
några uppfattar och upplever ett fenomen har vi gjort valet att använda oss av kvalitativa intervjuer 
baserat på halvstrukturerade tematiska frågeguider, då dessa sägs lämpa sig för just det syftet33. 
Detta innebär att den som intervjuar leder intervjun genom endast ett fåtal frågor som knyter an till 
temat, men där den intervjuande får prata relativt fritt kring temat. Det är vanligt att ställa frågor 
som; "hur menar du ...", "kan du utveckla lite mer", osv.34.   
 
 
 

                                                        
28 Ahrne Göran, Svensson Peter, (2011), Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber 
Förlag s.22 
29 Starrin Bengt, Svensson Per-Gunnar, (2009), Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 
Studentlitteratur AB, s.112 
30 Fejes & Thornberg 2009:129 
31 Starrin & Svensson, 2009:112 
32 Starrin & Svensson 2009:113 
33 Ahrne & Svensson, 2011:23 
34 Fejes & Thornberg, 2009:26 
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Svaret på frågan om hur många informanter man kan tänkas behöva, menar Brinkmann & Kvale är att 
man bör intervjua så många personer som behövs för att kunna ta reda på det man vill veta, men att 
riktlinjen för en kandidatuppsats går runt 5-10 stycken35. I denna studie kommer det komma att 
presenteras sex stycken deltagares uppfattningar. 
 
 
4.3 - Förberedande process 
Förarbetet inför intervjuerna utfördes genom att vi med eftertanke funderade ut vad det egentligen 
var vi ville få ut av dem.  Först utformades ett antal teman och frågeställningar runt det studien var 
ämnad att kretsa kring och detta sågs som en riktlinje för hela intervjuprocessen. För att 
säkerhetsställa att dessa frågor var av relevans utfördes en pilotstudie med en spelberoende person 
som inte presenteras som deltagare i denna studie. Anledningen till detta var främst för att se om 
behovet av ändring fanns men även för att få en uppfattning om hur lång tid intervjuerna skulle ta. En 
sådan typ av teststudie syftar enligt Bell till att man vill leta efter sådant som är av intresse och vikt 
respektive sådant som bör uteslutas när man i senare skede utför de ”riktiga intervjuerna36”.  
Efter detta implementerades kontakt med Göteborg- och Halmstads spelberoendeförening för att 
berätta om studien och fråga om intresse för deltagande fanns. Valet föll på att utforma en inbjudan 
(se bilaga 1), som de ansvariga på respektive verksamhet hade möjlighet att dela ut på kommande 
möten.  
Denna inbjudan syftade bland annat till att presentera oss, berätta vad syftet med studien var, belysa 
att vi enbart sökte personer med ett beroende av nätkasinospel, presentera hur vi tänkt gå tillväga 
med intervjuerna och även tala om hur vi valt att ta hänsyn till det etiska perspektivet. 
Bell menar på att det kan vara bra att ta hänsyn till det sistnämnda för att informanten skall känna sig 
förberedd och trygg37.  
Se mer om hur vi tagit hänsyn till detta, i stycket om forskningsetiska principer.  
 
Ganska nära inpå detta utskick svarade de båda föreningarna att de ville boka in datum för tre 
intervjuer vardera. En hel eftermiddag på respektive förening avsattes för att intervjuerna skulle 
kunna utföras i lugn och ro. Lugn och ro anses enligt Bell vara en viktig faktor för att kunna arbeta 
ostört utan att något annat påverkar. Att försöka genomföra en intervju där någon knackar på dörren 
eller att en telefon ringer kan anses som ett störande moment38. Att reflektera kring övriga risker som 
kunde ske ansåg vi vara av vikt att reflektera över. Exempel på en risk i ett sådant fall kan vara att 
informanten blir försenad till sin intervju som kan leda till att det drar ut på tiden. Bell lägger vikt på 
att man borde planera och fundera ut sådant i förväg för att undvika att det skall påverka intervjun 
allt för mycket39. 
 
Angående urvalet av informanter som studien grundar sig på, var strävan efter en så bred grupp som 
möjligt prioriterad, även om det skedde slumpvis. Fyra av dem var i 30års-åldern och resterande två 
var yngre, respektive äldre. Alla började spela i ung ålder. En av dem hade haft ett väldigt djupt 
beroende nästan hela sitt liv, medan en annan erkänt sig vara beroende i tidigt skede och sökt hjälp.   
 
 
 
                                                        
35 Brinkmann Svend, Kvale Steinar, (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur AB, s.129 
36 Bell, Judith, (2003), Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB, s.122 
37 Bell, 2003:125 
38 Bell, 2003:124 
39 Bell, 2003:126 
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4.4 - Genomförande  
Intervjuerna utspelade sig under två eftermiddagar. Informanterna avlöste varandra med pauser 
mellan. Detta för att ta hänsyn till att hinna diskutera och reflektera över intervjun, kunna anteckna 
viktiga saker i efterhand samt fundera över vad som kan göras bättre till nästa gång. 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av våra mobiltelefoner. Bell belyser att det kan vara av 
värde att spela in en intervju eftersom att man i efterhand kan gå tillbaka och kontrollera om de 
anteckningar och yttranden man har att tillhandahålla stämmer samt finna citat av relevans till senare 
transkribering40. En av oss fick inta rollen som intervjuare och den andra antecknade särskilda citat, 
uttryck eller observationer som kunde läsas av.  Intervjun delades upp i tre delar. Detta arbetssätt 
visade sig vara effektivt då ingen av oss riskerade att prata i mun på den andre, trots att inflikningar 
från den andre skedde. Att en av oss antecknade viktiga citat var effektivt då det kunnat stoppa upp 
tiden om båda skulle sitta och anteckna. Dessutom kändes det riskfyllt att inte ha kontroll över att 
man inte missat något. 
 
Den första delen syftade till att presentera oss närmare och vad anledningen till varför vi utförde 
studien var. Det lades även vikt på att ha ett mer allmänt samtal innan själva intervjun satte igång. 
Den främsta anledningen till detta var att informanten skulle känna sig bekväm, trygg och våga öppna 
upp sig mer och för att inget av relevans skulle riskera att missas, men syftet med detta var även att 
få en klarare uppfattning om informanten i sig. Denna del omfattade dessutom att berätta för 
informanten om hur intervjun var tänkt att gå till, hur lång tid den skulle ta ungefär, att den skulle 
spelas in samt att denne hade rätt att avbryta intervjun och välja att inte medverka, när den ville.   
 
I den andra delen av intervjun användes en metod som kallas för ”intervju med bildstöd”, vilket enligt 
Ahrne & Svensson kan beskrivas som att man visar upp ett visuellt material som syftar till att kunna 
samtalas kring41. Anledningen till varför detta ansågs vara av vikt för vår studie var för att det skulle 
kunna vara lättare att närma sig de lika, respektive olika uppfattningarna om de typer av reklamfilmer 
vi haft för avseende att undersöka i denna studie. 
Antagandet om att denna metod skulle vara av relevans till vår studie var till största del för att den 
visat sig fungera i tidigare forskning. Bland annat har Binde tidigare använt sig av samma typ av 
metod42. För att försäkra att detta skulle kunna gå att applicera i vårt fall provades detta under den 
tidigare utförda pilotstudien vilket yrkade på att detta var en effektiv metod att använda sig av. 
Sex olika reklamfilmer, alla med olika budskap, avsändare och upplägg, visades upp. Den främsta 
anledningen till detta var för att kunna utläsa vilken typ av reklam som skapade störst reaktion hos 
informanterna, men även hur man uppfattade denna typ av reklam rent allmänt. Om någon 
reklamfilm skapade extra stor uppmärksamhet hos någon av deltagarna var också något värdefullt att 
ta del av, för studien. 
Reklamfilmerna som visades upp var funna på internet där det först undersöktes vilka de största och 
dominerande spelbolagen i Sverige var för att sedan kunna söka på dessa genom videotjänsten 
YouTube. En så stor spridning på budskap, strategisk utformning och vilken nätkasinoform dessa 
reklamfilmer behandlade, eftersträvades, och urvalet gjordes därefter med hänsyn till detta.  
Se bilaga 2 för en grundläggande presentation om de utvalda videoklippen. 
Intervjufrågorna (se bilaga 4) producerades med hänsyn till vad vårt syfte samt våra frågeställningar 
var. Eftersom att vi ville ta del av de spelberoende männens uppfattningar om nätkasinoreklam, där 
vikt lagts på ansvarstagande och personlig påverkan, ställdes frågorna centralt kring detta.  
 

                                                        
40 Bell, 2003:124 
41 Ahrne & Svensson 2011:164 
42 Binde, 2007 
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Vi ansåg även att det var av vikt att låta informanterna prata fritt kring temat nätkasinoreklam i sig för 
att vi inte skulle riskera att missa några viktiga perspektiv som kan relatera till deras uppfattningar om 
fenomenet. 
Efter varje filmklipp ställde vi samma frågor till alla informanter, vilka syftade till att svara på vilka 
spontana reaktioner som intervjupersonen kände när de tagit del av klippet samt hur de upplevt dem. 
Dessa frågor utvecklades allt eftersom, och följdfrågor enligt oss var av vikt att ställa för att närma oss 
deras upplevelser på ett djupare plan. Efter detta ställdes mer allmänna frågor kring temat 
nätkasinoreklam på TV. Vi ville genom detta få reda på om informanten visade sig ha andra allmänna 
uppfattningar och upplevelser som kunde vara av vikt att ha med i studien. Observera att alla frågor 
som presenteras i bilaga 4 inte varit fastställda utan snarare syftat till att vara som enskilda spår att 
låta informanten kunna glida in på. 
 
Slutligen, som vi benämnt som den tredje delen av intervjun, tillfrågades informanterna om dessa 
hade något att tillägga. Dessutom påpekade vi att vi tagit och tar stor hänsyn till att upprätthålla 
tystnadsplikt samt att uppsatsen innan den slutliga inlämningen kommer att skickas för godkännande 
till samtliga informanter. Detta för att inte riskera att någon skulle känna sig feltolkad när risken att 
det är för sent att ändra det, finns. Detta är något som Bell anser är av vikt att göra43. 
 
 
4.5 - Analys av material  
Att använda en kvalitativ analysmodell, innebär att man analyserar den data man tillhandahåller 
genom olika steg för att bearbeta materialet och få fram ett resultat. Lantz belyser att det kan ses 
som en hjälp om man redan före datainsamlingen har klargjort vilken typ av analys man vill göra och 
som kan vara av värde44. I början av analysen fördes anteckningar ner redan vid intervjutillfällena 
För att främst underlätta det senare arbetet med transkriberingen. Lantz yrkar på att det första steget 
vid genomförande av en analys är att reducera den data man tillhandahåller efter en intervju, vilket vi 
tog hänsyn till. Detta för att allt som kommer upp under en intervju inte alltid är föremål för analys 
och att man i första hand bör reducera det som inte är relevant för den tidigare presenterade 
frågeställningen45.  
 
Reduktionen i detta fall gjordes genom att intervjuerna skrevs ner i mindre delar där det med störst 
betydelse fick en central roll. För att kunna försäkra oss att vi fått med allt på rätt sätt gick vi tillbaka 
till våra inspelningar och lyssnade om det stämde överens med vad vi hade i vår reducerade del.  
Lantz styrker vårt val genom att påstå att det är av vikt att göra46. 
Nästa steg som togs var att gå igenom vilka likheter, skillnader och andra viktiga förhållningssätt som 
materialet visade. Detta sker enligt Starrin & Svensson genom att intervjuutsagorna kontrasteras mot 
varandra. När den ena utsagan sedan jämförs med den andra kan såväl likheter som skillnader 
framträda tydligare47. För att återkoppla till våra frågeställningar och vad vi ville få reda på, letade vi 
efter förutbestämda kategorier refererat till dessa, som kunde svara på dem. Därefter försökte vi 
utläsa skillnader (och likheter i viss mån) mellan de olika uppfattningarna kring dessa kategorier. 
Dessa underströks med olika färger för att komma ihåg till det senare urvalet av citat att presentera i 
det senare presenterade resultatavsnittet. 
Dessa presenteras närmare i avsnitt 5. 
 

                                                        
43 Bell, 2003:124 
44 Lantz, Annika, (2013), Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur AB, s.144 
45 Lantz:145 
46 Lantz:147 
47 Starrin & Svensson 2009:126 
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4.6 - Forskningsetiska principer 
En grundregel vid vetenskaplig forskning som involverar människor är att man bara får utföra den om 
de man undersöker gett samtycke48. En forskare har själv ansvaret att se till att forskningen man 
bedriver är av god kvalitet och moraliskt acceptabel49. 
Vid första kontakt med föreningarna informerades det om vilka forskningsetiska principer vi tänkt 
förhålla oss till. Detta gjordes även vid inbjudan till de senare informanterna. Därefter informerades 
även varje informant muntligt om detta: att dennes medverkande behandlades konfidentiellt, att 
denne kunde avbryta studien när den ville samt att inget publiceras utan godkännande från både 
verksamhetschef och informant. Brinkmann & Kvale anser att det är viktigt att informanten verkligen 
skall förstå vad den lämnat samtycke till50. Att säkerhetsställa detta var av vikt för oss och detta 
gjordes genom att utforma ett samtyckesdokument som varje informant fick se över och skriva på. 
För utformning av detta, se bilaga 3.  
 
 
4.7 - Forskarens roll 
En annan viktig aspekt är det som kan komma att kallas för ”forskareffekten”. Brinkmann & Kvale 
belyser att en kvalitativ forskningsintervju bör ses som ett samtal med tydlig maktasymmetri mellan 
forskaren och informanten51. 
Detta innebär dock inte att det behöver finnas ett avsiktligt maktspel från forskarens sida, utan att 
informanten snarare kan riskera att svara på forskarens frågor utefter vad den tror att forskaren vill 
höra52.  
Detta har dock inte enligt oss kommit att påverka vår studie. Vad som styrker detta är bland annat att 
samma typ av citat och uttalanden har presenterats inom den tidigare forskningen i fältet, där 
forskningen varit mer omfattande och under stor press med hänsyn till denna ”forskareffekt”.  
Ahrne & Svensson anser att det inte alltid är lätt som forskare att agera oberörd när informanterna i 
ens studie berättar en del av sina livshistorier, som oftast kan innehålla hemska eller känsliga 
sekvenser.  Det belyses även att man inte borde gå in allt för djupt på fältet. Dock skall man ha i 
baktanken att en forskare inte bara är en forskare, utan som alla andra, en människa som också har 
känslor och förmåga till empati53. 
Ibland har det varit svårt för oss att inte kommentera informantens berättelser eller lägga egna 
värderingar vid intervjutillfället, men detta anser vi inte påverkat vårt resultat. Istället har det snarare 
känts som att vi lyckats närma oss informanterna och de har vågat berätta mer, visa mer känslor och 
så vidare. Ahrne & Svensson menar att en forskare som går in i sin studie med för stor entusiasm, 
riskerar att bli för starkt färgad av informantens syn på livet. Detta beskriver dem som att man visar 
sig ”go native”, vilket innebär att man tillslut kan riskera att tappa vetenskaplig distans. Dock belyser 
dem även att huvudsyftet i kvalitativa studier faktiskt är att förstå världen utifrån någon annans 
perspektiv och att det inte bör ses som ett problem att åtminstone under en period, låta sig fångas in 
i informantens livshistoria54. 
 

 
 

                                                        
48 http://codex.vr.se/manniska2.shtml (Hämtat 2013-11-22) 
49 http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml (Hämtat 2013-11-22) 
50 Brinkmann & Kvale, 2009:34 
51 Brinkmann & Kvale, 2009:48 
52 Brinkmann & Kvale, 2009:50 
53 Ahrne & Svensson, 2011:96 
54 Ahrne & Svensson, 2011:97 

http://codex.vr.se/manniska2.shtml
http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml
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5. RESULTAT 
 
"När man nu insett hur falskt och psykologiskt allt är, så blir man bara förbannad på reklamen." 
      - Man 29, spelat i 15 år, spelfri i 4 månader 
 
Ovanstående citat sammanfattar och ramar in nästan samtliga informanters upplevelser av 
fenomenet nätkasinoreklam som visas på TV. En anmärkningsvärd skillnad i resultatet är att det är 
möjligt att utläsa att de som är yngre och har spelat under en kortare tid verkar ha en mer lättsam ton 
i sättet att tala om sina uppfattningar av fenomenet. De äldre och mer erfarna spelarna verkade 
uppleva fenomenet på ett mer känsloladdat sätt. Analysen påvisade att detta gällde i nästan samtliga 
fall, med undantag från en av de yngre informanterna med mindre erfarenhet av spelandet. Två 
oberoende av varandra spelföreningar deltog i studien. Informanternas uppfattningar av 
nätkasinoreklam på TV visade sig vara nästan likadana på båda föreningarna. Vad som dock visade sig 
vara en tydlig skillnad var att deltagarna vid en av spelföreningarna hade andra uppfattningar om 
fenomenet som inte deltagarna från den andra föreningen talade om. 
Vårt syfte har varit att att belysa och skapa en större förståelse hur nätkasinoreklam på TV på olika 
sätt kan uppfattas av spelberoende män, men vad vi även har velat närma oss är hur man upplever sig 
att personligen påverkas av nätkasinoreklam, samt vilka uppfattningar som finns gällande 
ansvarstagande kring spelberoende och marknadsföring av nätkasinon. 
Dessa två aspekter var något vi hade i baktanke vid bland annat vår analys, vilket sedan gick att läsa 
av ur vårt material. Vi kommer i nästkommande två stycken att gå in mer på djupet med hänsyn till 
dessa. 
 
 
5.1 – Uppfattning av nätkasinoreklam ur en personlig synvinkel 
En av frågeställningarna har syftat till att belysa spelberoende mäns uppfattningar om hur de eller 
andra kan påverkas av nätkasinoreklam på TV.  Efter att informanterna fick ta del av de filmklipp som 
visades upp under intervjuerna visade samtliga informanterna tydliga reaktioner som tydde på att de 
påverkades på ett eller annat sätt.  Övergripande visade samtliga informanter en negativ attityd till 
reklamfilmerna vilket främst märktes av vid de spontana reaktionerna efter varje visat filmklipp: 
 
 
"Jag tycker att det är helt värdelöst att de lockar med gratisspel, det kommer bara att förstöra fler 
människors liv." 
                     - Man 29, spelat i 15 år, spelfri i 4 månader 
 
 
"Här lockar de ju med gratisspel, man blir så förbannad när man ser det ..." 
                                                          - Man, i 30-årsåldern, spelat hela uppväxten, spelfri i 2 år 
Flertalet informanter uttryckte sig på ett liknande sätt. 
Något annat informanterna i studien visade sig uppleva var det som kretsar det visuella i 
reklamfilmerna. Man uppfattade att det som visades och sades i dessa, enligt egna spel-erfarenheter, 
var missvisande.  Här nedan presenteras ett citat som kan sammanfatta många av de andra 
informanternas upplevelser kring detta: 
 
"Bonusar ... "du får 2000 kronor i bonus", men det är pengar du aldrig kan ta ut, utan måste spela för 
på sidan. Det är lurendrejeri ..." 
            - Man, 31, spelat i 16 år, spelfri i 4 år 
Denna uppfattning visade sig vara likadan hos samtliga informanter 
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En märkbar skillnad var hur en informant upplevde saken ur ett helt annat perspektiv genom att 
istället för att reagera med starka känslor, påvisa en mer nonchalerande attityd i sättet han berättade 
om att han inte upplevde att det han såg påverkade honom speciellt mycket.  
Han upplevde det snarare som att reklamfilmerna var "löjliga". Andra informanter presenterade det 
ur andra perspektiv, vilka berörde känsligheten för att reagera och påverkas av reklamfilmerna. 
En informant talade om att han upplevde att man har lättare att påverkas om man är mitt uppe i sitt 
beroende än om man lyckats ta avstånd från det. Denna upplevelse verifieras även av flertalet andra 
informanter.  
En viktig punkt att belysa är att samtliga informanter i studien upplever det som att man måste ta 
eget ansvar och att det inte alltid är reklamfilmernas fel att man börjar spela utan man borde ta eget 
ansvar. Vid frågan om vad som skapade reaktion visade sig uppfattningarna vara olika. Någon kände 
att det som främst skapade uppmärksamhet var det som han beskrev som "flashiga spel", det vill säga 
enligt honom, spel som innehåller mycket färg, spelar på glädje, entusiasm, lättsamhet och utspelar 
sig i exotiska miljöer.  
När visningen av ett klipp där en känd skådespelare presenterade bolaget antydde flertalet 
informanter att människor som tar del av reklamfilmer som dessa, riktade en helt annan typ av 
uppmärksamhet mot TV:n, med anledningen till att det var någon de såg upp till som pratade i 
reklamfilmen. Detta beskrev exempelvis två informanter med följande citat: 
 
"Det är ju han som är med i Johan Falk-filmerna! Det är stor skandal att de ställer upp i såna filmer när 
de vet hur jävla illa folk tar till sig." 
          - Man, 55, spelat i princip hela sitt liv, spelfri i 6 månader 
 
 
"Det är omoraliskt att kända personer ställer upp i reklamerna, jag tappar respekten för personen 
istället för bolaget." 
                - Man, 24, spelat i 8 år, spelfri i två år 
 
 
5.2 – Uppfattningarna om ansvarstagande 
En utgörande del av studien är uppfattningarna om ansvarstagande. 
Vem bär ett ansvar för sändningarna av dessa reklamfilmer?  Vad är okej och vad är inte det, vill man 
se en förändring och vilka kan man göra i sådana fall, är exempel på frågor som ställdes under 
intervjuerna för att närma sig informanternas egna uppfattningar och upplevelser kring detta. 
Några av informanterna nämnde Svenska spel och hur de upplevde deras sätt att ta ansvar för 
spelberoendefrågan och sättet man marknadsför spelandet om pengar.  En av deltagarna hade 
uppfattningen om att staten just nu inte tar något ansvar alls. Informanten kände att det vore bättre 
att regeringen skulle sätta stopp för andra bolag att marknadsföra sig i Sverige och istället enbart 
tillåta Svenska spel att göra det. Ett par andra informanter talar i samma termer medan någonannan 
uppvisade en skillnad i sin uppfattning där han upplevde att Svenska spel ändå tar en del ansvar med 
motiveringen om att de bland annat hjälper spelberoendeföreningarna runt om i landet på olika sätt.  
En av informanterna visade upp en märkbar skillnad i sina tankegånger och uppfattningar om detta: 
 
 
"Varför gör Svenska Spel reklam? De borde de inte göra! Varför behöver de göra det? De utländska 
bolagen som sänder reklam är privatägda, så de är vinstdrivande, men VARFÖR, skall Svenska Spel 
sända reklam, som är statligt? Exempelvis så gör ju inte Systembolaget det?" 
                  - Man, 24, spelat i 8 år, spelfri i två år 
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Vid frågan om deltagarna hade några förslag på vad som borde förändras, svarade någon att Svenska 
spel borde ta ännu mer ansvar och satsa mer pengar på att hjälpa de som är spelberoende i 
samhället. En annan uppfattning var att spelbolagen i sig inte tar något ansvar överhuvudtaget. 
Denna informant berättade att han haft kontakt med ett spelbolag där han bad om att bli stoppad 
som kund för alltid så att han aldrig skulle kunna spela hos dem igen. Han berättade att han bara fick 
elaka kommentarer tillbaka från de anställda på bolaget.  
Ett exempel han nämnde var att en av dem hade frågat honom om han trodde, som han uttryckte 
det, att det var något ”jävla socialställe” när han hade ringt dem, och den anställde uttryckte det som 
att han tyckte att han antingen skulle spela hos dem eller ”skita fullständigt i det” och inte gå in på 
deras sidor alls. 
Många informanter visade en uppfattning om att marknadsföring av spel är något som enbart 
Svenska Spel borde ta hand om. Någon annan kände att spelbolagen bakom reklamfilmerna inte 
borde få uttrycka sig exakt hur de vill, vilket många av informanterna hade samma uppfattningar om. 
Att striktare regler var det som borde införas, var något som nämndes ofta under intervjuerna, om 
man inte påvisade känslorna om att reklamfilmerna av den typen skulle bojkottas helt. 
Som svar på vår frågeställning angående vilka uppfattningar som visar sig gällande vem som borde 
bära ansvaret för att förändra den nuvarande situationen, talade många om politikernas ansvar: 
 
"Staten borde införa spelrätter, de utländska bolagen som sänder reklam i Sverige, skall betala en 
summa pengar för att få visa sin reklam, och de pengarna skall regeringen sätta på att hjälpa 
spelberoende i samhället, för då ger bolagen ändå tillbaka lite grann, för de tjänar ändå så mycket 
pengar." 
              - Man, 36, spelat hela livet, spelfri i 3 år  
 
 
"Staten tar för lite ansvar, de ser vinsterna som Svenska spel drar in som går till staten, men de räknar 
inte med alla sjukskrivningar, kriminalitet och självmord som beror på spelberoendet" 
                   - Man, 31, spelat i 16 år, spelfri i 4 år 
 
 
Ett par av informanterna kom med två aspekter som ingen av de andra talat om; politikernas 
engagemang i spelberoendefrågan över huvud taget.  
En av dessa talade om politikerna i Halmstad kommun, där han berättade att det finns politiker i 
kommunen som säger att spelberoende inte är något som existerar i Halmstad. Informanten talade 
vidare om att cirka 3 % av Sveriges befolkning är spelberoende och att detta skulle innebära det i bara 
i Halmstad skulle finnas  
3000 personer55, vilket han ansåg var något som politikerna inte ville ge till känna. En annan 
informant visade sig ha en liknande uppfattning, där han tyckte att politikerna förnekar att det finns 
någon forskning om spelberoende över huvud taget, och att de inte verkar veta om eller engagera sig 
i att se hur illa det är. 
 
"Spelberoendet måste in i socialtjänstlagen. För då kommer det bara smälla till, för då måste 
personen få hjälp. Nu blundas det för hela problemet i kommunerna." 
              – Man, 36, spelat hela livet, spelfri i 3 år 

                                                        
55 Detta är dock något vi vill understryka som en felaktig uppgift. Binde nämner att en 
befolkningsstudie som Swelog utfört, påvisar att det är runt 2 % som har någon form av 
spelproblem. Han nämner även att det är ca 0,3-0,8 av befolkningen anses vara 
spelberoende. Vad som är av vikt att nämna är att termerna spelproblem och spelberoende 
bör skiljas åt (Refereat till personlig konversation med Binde den 16 jan 2014) 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Denna rapport är baserad på sex mäns uppfattningar om nätkasinoreklam på TV där vårt syfte har 
varit att belysa vilka typer av tolkningar, uppfattningar och upplevelser människor med ett 
spelberoende kan uppvisa när de får kontakt med nätkasinoreklam på TV, ur en fenomenografisk 
ansats.  
 
 
6.1 Teori- och metoddiskussion 
Den fenomenografiska ansatsen som legat till grund i denna studie, har genomgående bevisat att den 
kan vara av relevans och med fördel går att applicera på studier som denna där syftet är att ta reda på 
hur någon eller några uppfattar ett fenomen. Detta antagande är något som Fejes & Thornberg 
styrker genom att mena att detta är en lämplig analysmetod och grundläggande teori att använda sig 
av vid fenomenografiska studier56.   
 
Syftet med denna studie har varit att ta del av hur nätkasinoreklam på TV på olika sätt kan uppfattas 
av spelberoende män. För att kunna ta del av de skilda uppfattningarna hos informanterna föll valet 
på att utföra enskilda kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med var och en av deltagarna. Denna 
metod rekommenderar Ahrne & Svensson att man använder när man vill undersöka uppfattningen 
om ett fenomen57, vilket studien syftat till. Angående antalet informanter kändes sex stycken lämpligt 
då det för oss var av största vikt att ta hänsyn till tiden för förarbete, utförande av intervjuerna, 
transkribering av materialet, etcetera. 
Intervjufrågor skrevs ner och en pilotstudie genomfördes med en spelberoende person som sedan 
inte togs med i studien. Bell belyser att detta är något man gör för att leta efter sådant som bör 
uteslutas, läggas till, eller för att säkerhetsställa att man får relevanta svar utifrån det man vill 
undersöka, när den egentliga studien senare utförs58. Efter den utförda pilotstudien var det inte 
mycket av intervjufrågorna som behövde regleras och därmed gick dessa att applicera på de riktiga 
intervjuerna. 
Vi tycker att man väl på plats vid utförandet kunde förmå att avstå att presentera vissa 
frågeställningar då informanterna svarade på dem själva utan att de varit ställda.  
Något som också togs på stort allvar var att inte låta informanten komma för långt utanför temat, 
vilket fick vår så kallade frågeguide att bli en viktig del under intervjuerna. 
I övrigt förflöt intervjuerna på utan några större problem. Stämningen under samtliga intervjuer var 
lättsam och öppen, trots att informanterna spelades in. En av informanterna var dock lite svårare att 
styra då rektionerna och de upplevelser som informanten påvisade var häftiga och starka kring 
fenomenet. Detta var något vi trodde skulle kunna riskera att bli ett problem att analysera senare, 
men vi kan efter analysen konstatera att det inte alls varit på så vis, utan att det snarare bidragit med 
nya perspektiv. Slutligen kan vi påstå att detta varit en metod som har kunnat appliceras på vår studie 
då bland annat resultatet i avsnitt 5 tydligt styrker detta. 
 
 
 
 
 

                                                        
56 Fejes & Thornberg, 2009:132 
57 Ahrne & Svensson, 2011:23 
58 Bell, 2003:122 
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6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet har visat att det finns skilda uppfattningar kring både påverkan och vem som borde bära 
ansvaret för att inte fler skall hamna i ett spelberoende. 
Vad som upptäckts under vår studie har varit att studier inom fältet ur ett MKV-perspektiv inte verkar 
vara tillräckligt beforskade ännu. Att studier kring spelberoende i sig, är begränsade bekräftas av både 
Griffiths59, Derevensky et.al60 och McMullen & Miller 61. Binde anser att hans studie är den första i sitt 
slag som undersöker hur spelberoende personer anser att reklam har bidragit till deras 
spelproblem62. Även detta går att bekräfta efter att ha gått igenom den tidigare forskning som funnits 
(se avsnitt 3, tidigare forskning). 
En minoritet av informanterna uppmärksammade vilka knep som spelbolagen använt sig av i dessa 
reklamfilmer. De exemplen som togs upp behandlade både miljö, att det var en känd person med och 
att bolagen bakom reklamfilmerna lockade med vackra modeller som skulle fresta tittaren till att 
börja spela. Detta går att återkoppla till McMullen & Miller, vilka i en tidigare studie hävdar att 
bolagen använder sig av psykologiska tekniker för att övertala tittaren63. Applicerar vi detta på vår 
studie skulle vi kunna påstå att det går att se att dessa gestaltanden är något som uppmärksammas av 
spelberoende personer, och som får många av dem att reagera.  
Uppfattningarna av nätkasinoreklam på TV verkade visa sig olika. Nästan alla upplevde det som att 
dessa reklamfilmer inte var en primär anledning till deras beroende, men många visade ändå på 
uppfattning om att reklam om spel ändå bidrar en del till spelproblem. Återkopplar vi till Bindes 
forskning, kan vi utläsa näst intill samma resultat64, vilket vi kan anse visa att uppfattningarna om 
spelreklam fortfarande verkar vara någorlunda de samma, trots att det skiljer några år mellan 
forskningen.  
 
Något som kan diskuteras är en av informanternas uttryck om att 3 % av befolkningen i Sverige är 
spelberoende. Det som är intressant i detta fall är vilken typ av fakta han tagit del av och när den 
publicerats. Termerna spelberoende och problemspelare m.fl. är något som måste skiljas åt, och som 
Binde tidigare nämnt är det inte är 3 % av hela befolkningen i Sverige som har ett renodlat 
spelberoende, i dessa siffror, som visserligen stämmer, innefattas även termen spelproblem.  
Vi har en teori om informantens uppfattning om detta, vilken är att det idag främst verkar talas om 
termen spelberoende, och inte andra ”lättare” versioner av ett sådant, och detta kan vara 
anledningen till påståendet. Det kan självfallet vara så att informanten är mycket medveten av 
skillnaden mellan termerna, men att det förenklas till att kallas för ett spelberoende. 
 
Vad vi anser vara av vikt och bör poängteras är att denna studie enbart har haft för avsikt att omfatta 
nätkasinospelare, och inte de som spelat på exempelvis stryktips, bingo, hästar och andra fysiska spel 
som inte utspelar sig online. Vad som även är av vikt att ta hänsyn till enligt vår uppfattning är att det 
enbart varit TV-reklam som undersökts i denna studie, och inte reklam som exempelvis finns i 
tidningar, radio, andra tryckta medier och på internet i form av annonser. 
 
 
 
 

                                                        
59 Griffiths, 2005:15 
60 Derevenskyt et.al, 2010:22 
61 McMullen & Miller 2008:230 
62 Binde, 2007:6 
63 McMullen & Miller 2008:245 
64 Binde, 2007:88 
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6.3 Slutsats 
Fastän denna studie som nämnt enbart avser TV-reklam kan man trots allt se att det inte verkar spela 
någon roll vilken spelform man varit beroende av eller vilken mediekanal marknadsföringen om spel 
sker. Även resultaten i tidigare forskning visar att uppfattningarna av reklam för spel överlag, verkar 
vara de samma. Kritiken bland deltagarna riktades mot sättet reklamfilmer om spel bidrar till problem 
i samhället, hur de skapar osunda värderingar och att de oftast var missvisande. Dessutom reagerade 
man även på de retoriska och semiotiska strategiskt utformade knepen som ofta används, vilket man 
uppfattade som fult gjort. Detta går återigen att relatera till McMullan & Millers studie av 
reklamfilmer om nätkasinon65, och påvisar att deras resultat går att bekräfta som sant, genom 
studieresultat som vårt. 
 
Ett viktigt resultat som inte presenterats i samma omfattning i någon tidigare forskning är deltagarnas 
uppfattning av spelberoendefrågan ur ett bredare politiskt perspektiv.  Informanterna i Halmstad 
upplevde det som att politikerna i kommunen inte alls engagerar eller har engagerat sig i 
spelberoendefrågan över huvud taget, och att de dessutom förnekar att det är ett problem som inte 
existerar i deras kommun. Sättet detta återberättades på hos informanterna uppfattades vara 
negativ.  Dessa informanter upplevde dessutom att ett spelberoende borde ses som ett lika allvarligt 
problem som alkohol- och narkotikamissbruk och att det därmed är ett fall för att i framtiden läggas 
till i socialtjänstlagen.  
Ett alkohol- och narkotikaberoende skulle kanske för många kunna ses som ett mer accepterat 
problem i samhället idag, medan spelberoende ännu inte verkat bli det vilket kan anses vara 
anledningen till varför informanterna visar sig ha de uppfattningarna som de har. På grund av dessa 
starka reaktioner och sätt att visa sina uppfattningar om fenomenet nätkasinoreklam, tycker vi att 
valet av att lyfta upp en sådan fråga är viktig. Förhoppningsvis kan politikerna öppna upp ögonen för 
resultat i studier som denna och inse att de har fel när de förnekar att spelberoende inte är ett 
problem och inte existerar i Halmstad. Detta gäller självklart inte bara för Halmstad kommun, utan vi, 
såsom våra deltagare kan tänka oss att det säkert sker i fler kommuner runt om i landet.   
Man kan även relaterat till detta ställa sig frågan om vem som egentligen borde ta ansvaret över 
dessa sändningar av nätkasinoreklam på TV efter att fått ta del av informanternas känslor och 
uppfattningar om fenomenet, och se till att de sker på rätt sätt, om inte förbjuds helt i Sverige. 
Ett perspektiv på det hela är att det kan vara till fördel att undvika att sätta sig i en risksituation för att 
förebygga återfall.  
När vi använder oss av begreppet risksituation i spelsammanhang syftar vi till exempel på en vistelse i 
en speciell miljö eller umgänge med vissa personer, ofta tidigare spel-kamrater66.  
Man kan dock i sådana fall ställa sig frågan om hur möjligt det är att undvika detta när man som 
spelberoende ständigt utsätts för reklamfilmer om något man egentligen bör undvika för att falla 
tillbaka in i sitt spelande. Här kan vi tycka att de som är spelberoende påverkas ofrivilligt och försätts i 
en risksituation utan att själva kan ha en kontroll över det. Vad som är anmärkningsvärt och bör 
noteras är att de sex män vi intervjuat har ett erkänt spelberoende och vidtagit en del åtgärder för att 
kunna hantera sitt beroende. Detta kan förstås förklara varför uppfattningarna och upplevelser är av 
negativ klang.  
 
 

                                                        
65 McMullan & Miller, 2008 
 
66 http://www.spelnykter.se/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=196 
(Hämtat den 28 december 2013) 

http://www.spelnykter.se/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=196
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Mediestrategi, organisationsteori, varumärkesbyggande och kommunikationsvetenskap är exempel 
på discipliner inom MKV, där man som student bland annat berör grunderna till kommunikation i 
olika mediekanaler. För att man som sändare skall veta att man nått fram med sitt budskap till 
mottagaren, kan man påstå att man måste veta hur budskapet uppfattats och upplevts. 
Detta tillsammans med resultatet av vår studie, tycker vi är en god motivering till att tydliggöra den 
fenomenografiska ansatsens existens för framtida forskning inom den Medie- och 
kommunikationsvetenskapliga disciplinen. 
 
 
6.4 - Förslag på vidare forskning 
 
Behovet av ny kunskap inom detta område är mycket stort, särskilt vad gäller att kunna identifiera 
risk- och skyddsfaktorer i syfte att utveckla effektiva förebyggande insatser som motverkar 
skadeverkningar av överdrivet spelande 

          - Lotteriinspektionen, 200867 
 
Efter att ha genomfört denna studie kan vi konstatera att forskningen i ämnet är av stor betydelse för 
att få politiker och makthavare att öppna upp ögonen för detta som visar sig vara ett otroligt stort 
samhällsproblem vilket vi anser att vår studie genomgående bevisar. Som förslag på framtida 
forskning vore det vara av stor vikt att fortsätta studera spelberoende personer i Sverige som känner 
att de utnyttjas av vårt nuvarande lagverk, Svenska spel med sitt statliga monopol, och våra politiker, 
för att kunna ha ett bra argument till framtida förslag på förändring.  
 
Att få fler perspektiv som kan leda till en detta, verkar vara angeläget. 
Detta för att efterfrågan visar sig vara så stor hos de som är utsatta och har problem med sitt 
spelande.  
Detta är vad vi anser vara den största anledningen till varför forskning om spelberoende och hur olika 
fenomen i samhället relaterar till detta, bör studeras för att öppna upp för ny kunskap och nå den 
efterfrågande förändringen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
67 Lotteriinspektionen, Spelmarknadens utveckling i Sverige och Internationellt år 2007, sida 
11. Hämtat 2013-12-05 
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BILAGA 1 - INBJUDAN 
Reklam om Nätkasino på TV och dess inverkan på spelberoende eller före detta spelberoende 
- En kvalitativ intervjustudie 
 
Har du också märkt av den aggressiva marknadsföringen av nätkasinon som sänds i TV?  
 
TV -kanalerna i som sänds från svensk mark, får idag enligt lotterilagen inte marknadsföra spelande 
med pengar inblandat. För bara några år sedan ändrades även lotterilagen på så sätt att TV -kanaler 
som sände från utlandet fick lov att visa reklam för både spel (främst nätkasinon och betting), alkohol 
och tobak. Exempel på dessa är TV3 och Kanal5 - som många hushåll tillhandahåller och kontinuerligt 
tar del av. 
 
Om det är rätt eller fel att det ser ut som det gör för tillfället, är en debatt som ständigt pågår och där 
forskningen inte är utvecklad nog än. 
 
Vi är två studenter vid Medie- och Kommunikationsvetenskapliga programmet på Högskolan i 
Halmstad, som just nu skriver vår kandidatuppsats tillsammans. 
Syftet är främst att få ta del av spelberoende eller före detta beroende personer, och hur de påverkas 
av den typen av ovan beskrivna marknadsföringen.  
 
Vårt arbete baserar sig på enskilda intervjuer där vi dels kommer att ställa frågor där du får prata fritt 
kring dessa, och dels visa ett par reklamfilmer om just nätkasinon och dyl., som nyligen sänts på TV.  
Med dessa intervjuer vill vi få ta del av åsikter, tankar och känslor som väcks hos dig som 
spelberoende eller före detta beroende, för att sedan kunna se om det finns en gemensam bild eller 
att hitta nya perspektiv att se på påverkan av denna typ av marknadsföring. 
Ditt deltagande kan hjälpa oss att förbättra våra kunskaper kring ämnet ur ett nytt perspektiv.  
 
Det är helt frivilligt att delta och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan utan att det 
påverkar något. 
 
Intervjuerna kommer ta runt 30-40 minuter och kommer att spelas in med diktafon. Vid intervjun 
sitter vi i ett enskilt rum. 
Intervjumaterialet sparas på ett usb-minne som endast vi kommer att ha tillgång till och det kommer 
att förstöras efter examinationen.  
Ditt deltagande kommer att hanteras med stor konfidentialitet, och vi respekterar och utgår ifrån 
total tystnadsplikt! 
 
I resultatredovisningen kommer eventuellt citat från intervjuerna att användas.  
Citaten kommer att redovisas på ett sådant sätt att de inte kan spåras. Enbart kön och ålder kommer i 
sådana fall att användas. 
Ni kommer självklart att få ta del av det vi skrivit innan vi publicerar detta. 
 
TACK PÅ FÖRHAND! 
 
För ytterligare upplysningar eller frågor om studien kan information lämnas av:  
 
Linda Herman, EPOST: linher10@student.hh.se  MOBIL: 0701-550075 
Martin Jansson, EPOST: martja11@student.hh.se           MOBIL:0708 -965786  
Handledare, Helena Mortenius, PhD, fil mag. Strategisk kommunikation vid Högskolan i Halmstad 
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BILAGA 2 
Följande sidor presenterar de reklamfilmer som använts som stöd till våra intervjuer 
 
68Reklamfilm 1 –  

 
 
Avsändare: Bet 365 
 
Upplägg: Jens Hultén, en känd skådespelare från bland annat Johan Falk-filmerna går och tittar mot 
kameran och pratar samtidigt som en surfplatta roterar runt i bakgrunden men som sedan tar 
skepnaden av något som liknar en fotbollsstadion. 
 
Vad som sägs i reklamen: "Om du inte redan spelar på världens största bettingsite, så måste du 
iallafall ställa dig frågan; "Varför, spelar jag inte på världens största bettingsite?"  
 
 
 

                                                        
68 http://www.youtube.com/watch?v=XXbwro3lqCI&feature=c4-overview-
vl&list=PL3634D95B21F839F6 (Hämtat 2013-12-30) 

http://www.youtube.com/watch?v=XXbwro3lqCI&feature=c4-overview-vl&list=PL3634D95B21F839F6
http://www.youtube.com/watch?v=XXbwro3lqCI&feature=c4-overview-vl&list=PL3634D95B21F839F6
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69Reklamfilm 2 -

 
 
Avsändare: Betsafe 
 
Upplägg: En scen som utspelar sig på ett turkost hav med fokus på en stor båt. 
Den kända modellen Victoria Silvstedt sitter förförande och ler mot en sjökapten medan hon pratar 
med både honom för att sedan i nästa scen prata med personen som kollar på reklamen. 
 
Vad som sägs i reklamen: "Okej kaptenen, jag tror inte poker riktigt är ditt game, skall vi prova det 
här istället (tar upp en surfplatta med ett nätkasinospel på), the slotmachine, du kan vinna massor 
med pengar av att bara trycka på en knapp, för du vet väl hur man press the little button? Att spela 
slotmachines på betsafe är inte bara enkelt, det kan också vara a lot of fun aswell!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
69 http://www.youtube.com/watch?v=_E_UTz9eZ48 (Hämtat 2013-12-30) 

http://www.youtube.com/watch?v=_E_UTz9eZ48
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70Reklamfilm 3 - 

 
 
Avsändare: Maria Bingo 
 
Upplägg: En vinjett från artisten Blondies låt "Maria" i modern tappning spelas upp i bakgrunden. 
Människor som rör sig på stan har olika tankebubblor över huvudet med bilder på bilar, flygplan, 
båtar, hav, pengar, mat etc gestaltas. En kvinna hamnar tillslut i fokus när hon går väldigt glad med sin 
mobiltelefon i handen utan att släppa blicken, återigen med dessa tankebubblor över huvudet. Titt 
som tätt ser man på hennes ansiktsuttryck att hon verkar vinna pengar. Hon går förbi en kvinna som 
läser en tidning om aktier som helt plötsligt blir av med sin tankebubbla. Kvinnan med mobilen går 
förbi och ger en av sina "drömbubblor" till henne och går sedan iväg. 
 
Vad som sägs i reklamen: Maria.com, kasino i mobilen, prova idag och få 20 freespins! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
70 http://www.youtube.com/watch?v=akKx4Iq_qd0 (Hämtat 2013-12-30) 

http://www.youtube.com/watch?v=akKx4Iq_qd0
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71Reklamfilm 4 - 

 
 
Avsändare: Mr. Green 
 
Upplägg: En glad och nöjd man sitter i baksätet i en limousin och håller i sin mobiltelefon som han 
sedan visar att han spelar på. 
 
Vad som sägs: Följ med Mr. Green på höstens stora jackpot på 106 miljoner kronor! Just nu dubblar vi 
din första insättning och ger dig 40 gratisspel direkt! Välkommen till Sveriges bästa nätkasino! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
71 http://www.youtube.com/watch?v=j4UZzoIKu1k (Hämtat 2013-12-30) 

http://www.youtube.com/watch?v=j4UZzoIKu1k
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72Reklamfilm 5 - 

 
 
Avsändare: Ladbrokes 
 
Upplägg: En skylt med bolagets namn rör sig runt tillsammans med pokermarker, spelkort och 
enarmade banditer medan en låt spelas i bakgrunden 
 
Vad som sägs: "Nu får alla som besöker oss 2000 kronor i bonus. Alla! Gamla och nya kunder, på 
Ladbrokescasino.com". Därefter visas en jättestor skylt där det står "2000 kr i BONUS!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
72 http://www.youtube.com/watch?v=AdXKz4mGClU (Hämtat 2013-12-30) 

http://www.youtube.com/watch?v=AdXKz4mGClU
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73Reklamfilm 6 -

 
 
Avsändare: Casino Room 
 
Upplägg: En roulettemaskin snurrar runt och en bild på en städerska kommer upp som drar bort alla 
marker på bordet så allt flyger. Sedan kommer en bild på en mobiltelefon upp med ett av bolagets 
nätkasinospel. 
 
Vad som sägs: Nu städar vi upp allt vad Las Vegas heter och startar en enklare, smartare och snyggare 
kasinosajt. Få 50 kronor du kan ta ut direkt. Casino Room, nu också i mobilen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
73 http://www.youtube.com/watch?v=cX5PNQtDyHQ (Hämtat 2013-12-30) 

http://www.youtube.com/watch?v=cX5PNQtDyHQ
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BILAGA 3 
Avser informationen om det dokument som delades ut till samtliga informanter vid intervju, av etiska 
skäl. 
 
 
INFORMERAT SAMTYCKE                
Datum D/M/ÅÅÅÅ 
 
 
Titeln på projektet 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
- en intervjustudie om påverkan av spelreklam 
 
 
Studieansvariga: 
Linda Herman - linher10@student.hh.se 
Martin Jansson - martja11@student.hh.se 
 
- Studenter vid Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 
på sektionen Hälsa och Samhälle vid Högskolan i Halmstad 
 
 
 
 
 
Jag har både muntligen informerats om studien och tagit del av skriftlig information om denna. Jag är 
medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst utan förklaring kan avbryta mitt 
deltagande. 
 
 
 
 
 
Härmed lämnar jag mitt samtycke till att delta i denna studie: 
 
 
 
 
Datum: ....................................................................................................................... 
 
 
Deltagarens underskrift: ............................................................................................ 
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BILAGA 4 
Avser de intervjufrågor och tema som vi förhållit oss till under intervjuerna. Observera att detta enbart 
är sett som en riktlinje för att dels kunna styra samtalet, för att få in så mycket information som 
möjligt, och för att kretsa kring det vi vill få reda på. Dessutom har följdfrågor konstant ställts. 
 
 
Del 1 - Presentera oss, varför vi är här och vad vårt syfte med intervjuerna i sig är - hur intervjun 
kommer vara upplagd, hur lång tid den tar osv. Fråga om dem känner sig bekväma att bli inspelade, 
detta är endast forskningsmaterial för oss själva! 
Ge dem missivbrevet! 
 
Låta den intervjuade presentera sig själv kort 
Frågor vi vill ställa för att få bra bakgrund är; 
 
- Berätta om dig själv och din livssituation! 
- Hur gammal är du?  
- Har du familj? 
- Bor du här i Göteborg? 
- Hur ofta kommer du hit? 
- Varför kommer du hit så ofta/så sällan/varför sökte du dig hit första gången idag (om denne är helt 
ny)? 
- På tal om detta, kan du berätta lite om ditt spelberoende? 
- Vad fick dig att börja spela? 
- Spelar du än idag? 
- Vad för typ av spel är det du främst dragits till? 
- Hur anser du att spelandet påverkat ditt liv? 
- Hur levde du innan tiden du började spela? 
- Vilka konsekvenser kan du se av ditt spelande? 
 
 
Del 2 - Marknadsföring om nätkasino och spelande 
 
Visa filmklippen 
 
FRÅGOR EFTER VARJE KLIPP; 
- Vad är din spontana uppfattning när du ser detta, berätta?  
- Hur upplever du att du påverkas av denna typ av reklam?  
Hur tror du andra upplever det? 
 
 
FRÅGOR EFTER ALLA KLIPP VISATS; 
- Vilka känslor känner du när du har sett dessa reklamfilmer? Exemplifiera! 
- Uppfattar du att du märker du av reklam för nätkasinospel/onlinespel som sänds på TV? 
- Upplever du att du påverkas? 
- Hur i sådana fall? 
- Om, inte, varför inte? 
((- Om du inte själv påverkas speciellt mycket, vad tror du andra som påverkas mer av den typen av 
reklam kan känna?)) 
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- Tror du att du hade blivit mer eller mindre påverkad av denna typ av reklamfilmer innan du blev 
spelberoende än nu? 
- Tycker du att det känns rätt eller fel när du ser sådan typ av reklam? 
- Varför? 
- Vilket av dessa klippen reagerade du starkast på? 
- Varför? 
- Uppfattar du det som att det är reklamen på Tv:s fel att du började spela eller att du fallit tillbaka i 
spelandet? 
- Upplever du eller har du upplevt rädsla över att falla tillbaka in i spelandet igen på grund av all 
nätkasinoreklam som visas på TV?  
- Har du något speciellt sätt att undvika att ta del av all reklam om spel och nätkasinon som sker? 
- Om du fick ändra på reglerna och lagarna gällande reklam i TV, hur hade du velat att det såg ut då? 
 
 
Fråga lite om det finns något mer personen vill tillägga och ännu en gång informera att denne är fullt 
anonym och inga namn kommer att användas! 
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