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Abstract 

 

Authors: Elleonor Hovmöller & Sophie Malmstedt 

Title: Our business is based on costumer care - a critical discourse analysis of Svenska Spels 

advertising and their social responsibilities  

Supervisor: Helene Hansen 

Assessor: Håkan Jönson 

 

The aim of this study was to analyze and highlight how AB Svenska Spel relate to their 

gambling advertising due to their social responsibilities and to analyze what image Swedish 

media direct to Svenska Spel. A critical discourse analysis, based on Fairclough's theory of 

discourses, was chosen to address how discourses are manifested and are expressed in text.  

The study has used Svenska spels website Svenskaspel.se and Spelalagom.se, an interview from 

Sveriges Radio P1 with Svenska Spels CEO and articles written in the Swedish media about 

Svenska Spels advertising from the 1st of january 2019 when a new law about gambling and 

gambling advertisement established. 

 

Conclusions from this study include that the Swedish media address a negative discourse 

against Svenska Spel and their advertising. The Swedish media is also critical about the fact 

that Svenska Spel is owned by the government and the media puts forth that earning money is 

more important to Svenska Spel than their social responsibilities, such as prevent that people 

end up with gambling problems. Svenska Spel creates a positive picture of gambling and 

gamblers. They also respond to the critics from media by showing how seriously they take their 

social responsibilities by always putting the customers interest in first place.   

 

 

Keywords: Svenska Spel, gambling advertisement, media, discourse, social problems 

Nyckelord: Svenska Spel, spelreklam, media, diskurs, sociala problem 
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1. Inledning 

 

1.1 Problemformulering 

 

Idag gör sig spelreklam ständigt närvarande i samhället, vi ser reklam bland annat på 

busshållplatser, tv-annonser och i tidningar. Spelreklamen lyfter ofta fram spel om pengar som 

spännande och något som genererar i höga vinster. Många spelbolag lockar nya kunder genom 

att erbjuda free spins och dubbla insättningar vid registrering. Spel om pengar är vanligt i vårt 

samhälle, Spelinspektionens (2019) årliga mätning om svenskarnas spelvanor visar två av tre 

svenskar har spelat om pengar det senaste året. 

 

En del personer upplever spelandet glädjefyllt medan andra får svårt att kontrollera sina utgifter 

och hamnar i utsatt ekonomisk situation (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Vissa personer 

försätts i en svår ekonomisk situation på grund av spel och förluster, vilket kan ta flera år att 

reparera. Även psykisk ohälsa är enligt Socialstyrelsen (2019) tätt sammankopplad med 

spelproblematik. Konsekvenserna av en spelproblematik kan bli en komplex situation eftersom 

personen kan behöva arbeta med sin ekonomi och mående samtidigt (ibid.). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2019a) lider idag 340 000 personer av någon form av spelproblematik 

och spelproblem är idag klassat som ett folkhälsoproblem (Folkhälsomyndigheten, 2019b). 

 

 

Studier har visat att reklam för spel har en normaliserande effekt på vårt synsätt gentemot spel 

om pengar (Folkhälsomyndigheten, 2017a). Den normaliserande synen kan i sin tur bidra till 

att närstående har svårt att upptäcka spelproblem eftersom många spelar om pengar 

oproblematiskt (ibid.). För personer med spelproblematik lockar spelreklamen att spela mer och 

utgör även den största risken för återfall (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Med hänsyn till 

konsekvenserna utav spelproblematik, är marknadsföring av spel relevant att studera för socialt 

arbete. 

 

En av spelmarknadens största aktörer är AB Svenska Spel som är ett statligt aktiebolag, bolaget 

har uppdrag från regeringen att tillhandahålla spel om pengar (Spelmonopolet, u.å.). Svenska 

Spel har monopol på samtliga spel förutom nätcasinospel som sedan årsskiftet 2019 får bedrivas 
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av fler aktörer (Spellag 2018:1138). Regeringen lämnade förra året en verksamhetsrapport för 

statens bolagsägande. Rapporten visade att Svenska Spel bidrog med 4,7 miljarder kronor år 

2017 till den svenska statskassan och blev därmed av samtliga statliga bolag, det bolag som 

tillförde mest till statskassan det året (Regeringen, 2018). Svenska Spel beskriver själva att 

bolaget bygger på att erbjuda tryggt spel, främja sunt spelande och förebygga spelproblematik 

(Svenska Spel, 2019a). Flera kritiska röster har framförts i media om Svenska Spels tar sitt 

sociala ansvar, kritiken riktas bland annat mot lanseringen av nätcasino (Göteborgsposten, 

2019; Metro, 2019). Enligt Folkhälsomyndigheten (2017a) klassas nätcasinospel till 

högriskspel. Högriskspel innebär spel som utgör en hög risk att hamna i en spelproblematik. 

 

I media riktas ofta fokus på att Svenska Spel innehar en dubbelroll. I denna kritik lyft bolagets 

roll som statligt ägt bolag eftersom staten ska verka som ett skyddsnät för befolkningen men 

istället uppfattas vara en medskapare till en spelproblematik (Svenska Dagbladet 2019; Dagens 

Industri 2019a). Den mediala diskursen pekar även på att Svenska Spel är problematisk i 

avseendet att de lanserar högriskspel samt deras massiva marknadsföring av spel. En ny 

undersökning Kantar Sifo har tagit fram åt Dagens Nyheter (2019a) visar att Svenska Spel 

investerade 560 miljoner kronor på spelreklam 2018. Svenska Spel var därmed det spelbolag 

som satsade näst mest pengar på marknadsföring av alla svenska spelbolag (ibid.). 

 

Media kan ses om en viktig aktör i skapandet av diskurser i samhället då media når ut till en 

bred publik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 68). Eftersom media är en bidragande faktor 

till hur olika fenomen skapas och upprätthålls kan en undersökning av den mediala diskursen 

ge svar till hur befolkningen kan uppfatta Svenska Spel. På samma vis som media når ut till en 

bred publik når således Svenska Spels marknadsföring av spel ut till många eftersom de syns 

bland annat på offentliga platser såsom busshållplatser, tv-annonser och i tidningar. Därför 

ämnar studien även att undersöka hur Svenska Spel förhåller sig till kritiken som förs fram i 

media av sitt bolag och sin marknadsföring. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka vilken bild som konstrueras i media av Svenska Spel som 

spelbolag. Samt vilken bild Svenska Spel framställer av sitt bolag kopplat till sitt sociala ansvar.  
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1.3 Frågeställningar 

- Vilken bild konstrueras i media av Svenska Spel och deras marknadsföring? 

- Hur förhåller sig Svenska Spel till sin marknadsföring för spel i förhållande till sitt 

sociala ansvar? 

 

 

2. Viktiga begrepp 

 

2.1 Problemspelare, spelmissbruk och spelproblem 

 

Det finns olika begrepp för att definiera en person som har problem med spel om pengar 

(Socialstyrelsen, 2019). En problemspelare innebär en person som har en förhöjd risk att 

utveckla ett spelproblem eller redan har ett spelproblem (Folkhälsomyndigheten, 2018). Enligt 

Socialstyrelsen (2019) innebär begreppet spelmissbruk negativa medicinska aspekter. Vi har 

valt att inte använda detta begrepp då det inte appliceras till vårt syfte med studien. Spelproblem 

används som ett samlingsbegrepp vilket beskriver negativa ekonomiska, sociala och 

hälsomässiga konsekvenser av spel om pengar. Begreppen problemspelare och spelproblem 

anser vi är mest lämpad utifrån begreppens innebörd samt att den empiri som insamlats till 

studien använder sig endast av dessa begrepp. 
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3. Bakgrund 

 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om spel och spelproblematik. Vi har valt att 

använda oss av tidigare forskning om varför människor spelar och konsekvenser som 

spelproblematik kan medföra. Vi har även valt att belysa forskning kring vad spelande har för 

betydelse i samhället och vad marknadsföring har för betydelse för människors spelvanor. 

Forskningen är vald i syfte att vara ett verktyg och underbygga analysen. Eftersom studien syfte 

är att undersöka Svenska Spel anser vi det även relevant att kort presentera Svenska Spel som 

bolag. Vi har även valt att presentera den nya Spellagen (2018:1138) som trädde i kraft 1 januari 

2019, eftersom lagen ger nya direktiv för hur marknadsföring för spel får bedrivas i Sverige. 

 

För att finna tidigare forskning till vår studie använde vi oss främst av sökmotorn LUBsearch. 

Vi avgränsade sökfunktionen till Peer Rewiewd innan vi började söka på material. Vi använde 

oss av ord som “spelberoende” och “spelreklam” i början men insåg att inte så mycket skrivits 

på svenska om ämnet och fick istället använda oss av engelska sökord. Vi sökte på olika 

kombinationer mellan “gambling advertising”, “gambling addiction” och “gambling”. Vi fick 

även tips av vår handledare att titta på studier som gjorts i Norge på spel och tillgänglighet av 

spel och arbetade utefter det för att hitta utvald tidigare forskning i ämnet. 

 

3.1 Spellagen 

 

I många år har den svenska staten haft monopol att reglera spel om pengar på den svenska 

spelmarknaden. Enligt Spelinspektionen (2014) har staten haft spelmonopol för att skapa en 

trygg och kontrollerad marknad samt för att minska illegal verksamhet. På senare år har det 

svenska spelmonopolet fått konkurrens av utländska spelbolag. För att fortsatt säkerställa en 

trygg och kontrollerad spelmarknad valde staten därmed att avreglera spelmonopolet, vilket 

trädde i kraft den 1 januari 2019 (Spellag 2018:1138). Den nya lagen innebär att man öppnar 

upp spelmarknaden för nätbaserade casinospel, vilket också innebär att även staten får 

tillhandahålla dessa spel. Lagen innefattar också nya direktiv om spelreklam. Den nya lagen 

ställer högre krav på spelbolagens marknadsföring och att spelreklam ska vara måttfull. 
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Spelsidor får inte genomföra massiva reklamkampanjer för att locka spelare, inte heller rikta 

sig till personer under 18 år. Spelbolag får inte skicka direktreklam till spelare som har stängt 

av sig från spelsidor. Enligt Marknadsföringslagen (2008:486) ska spelreklam följa samma 

villkor som annan marknadsföring vilket innebär att reklamen inte ska påverka spelarens 

förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut. 

 

3.2 Svenska Spel 

 

Svenska Spel är ett aktiebolag som ägs av den svenska staten, bolagets uppdrag från staten är 

att arrangera lotterier och spel på ett ansvarsfullt sätt (Regeringskansliet, 2015). Svenska Spel 

erbjuder bland annat välkända varumärken som Triss, Stryktipset, Lotto, Jack Vegas och 

Oddset och från den 1 januari 2019 även onlinecasino. Bolaget marknadsför sig genom att vara 

ett företag som skiljer sig från många andra spelföretag och företagets vision är att spel ska 

innebära glädje för alla och uppmanar därmed kunden att spela lagom (Svenska Spel, 2019a). 

För att skapa förutsättningar för kunden att spelar lagom väljer Svenska Spel att inte använda 

aggressiva försäljningsformer och de informerar om riskerna med spel om pengar i sin reklam 

och på sin hemsida. Svenska Spel är reglerat av Spelinspektionen, vilket är en myndighet som 

verkar för att den svenska spelmarknaden ska vara säker, laglig och tillförlitlig. 

 

Det krävs bland annat att kunden registrerar sig innan kunden får lov att börja spela, Svenska 

Spels motivering för registreringen är att kunden ska kunna hålla koll på sitt spelande (Svenska 

Spel, 2019a). År 2007 förstärkte Svenska Spel sitt ansvarstagande genom att lansera Spela 

Lagom, som syftar till att få kunderna att reflektera över sitt spelande (ibid.). 

 

3.3 Spelandets lockelse och konsekvenser 

 

Luke Clark (2014) har visat att hjärnans belöningssystem triggas av spel och att hjärnan därmed 

uppfattar spelandet som en positiv aktivitet trots att det kan innebära negativa konsekvenser. 

Substansen dopamin är kopplat till belöningssystemet vilket är centralt för välbefinnande och 

spelandet utsöndrar höga halter av dopamin (Läkartidningen, 2008). Konsekvensen av 

spelandet leder till att hjärnan eftersträvar att återupprepa den välbefinnande känslan som 
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dopaminet ger. Spel aktiverar hjärnans belöningssystem på liknande vis som användning av 

droger, i båda fallen växer hjärnans belöningssystem starkare än naturligt 

(Folkhälsomyndigheten, 2019b). Belöningssystemet lurar hjärnan att tro att spelaren har 

kontroll över spelet då hjärnan vill återuppleva känslan av välbefinnande och trycker därmed 

bort det rationella tänkandet att slumpen avgör. 

 

Samtliga spel med pengar genererar en ökad risk att hamna i en spelproblematik 

(Folkhälsomyndigheten, 2019b). Nätcasinon klassas som högriskspel, vilket innebär att 

spelaren löper en högre risk för att bli beroende (Folkhälsomyndigheten, 2017a). Enligt Spela 

Lagom (u.å.) finns det ingen enkel förklaring till varför en person hamnar i en spelproblematik 

men tidigare forskning i ämnet visar att tillgänglighet av spel, spelmiljöernas utformning samt 

spelens konstruktion är alla bidragande faktorer till att en person löper högre risk att hamna i 

en spelproblematik och kan leda till ett spelberoende. Personer med spelproblem upplever ofta 

att de har svårt att begränsa sina utgifter på spel och tiden de lägger på spelandet 

(Socialstyrelsen, 2019). Spelberoende klassas som en psykisk samsjuklighet och dessa personer 

löper 15 gånger högre risk för självmord (Karlsson & Håkansson, 2018). För de personer som 

har ett spelproblem kan det innebära stora konsekvenser för individens hälsa och 

socioekonomiska situation (Socialstyrelsen, 2019). 

 

3.4 Spelandet i en samhällskontext 
 

I studien Disabling the public interest: Gambling strategies and policies for Britain visar Jim 

Orford (2005) att länder som har en hög spelkultur också har en högre andel problemspelare. 

Spelfrekvens har visat sig vara förknippad med spelproblem. I studien The population mean 

and the proportion of frequent gamblers: Is the theory of total consumption valid for gambling, 

gjord i Norge på norrmännens spelande har Ingeborg Lund (2008) visat att befolkningens 

spelande går att jämföras med konsumtionsteorin om alkohol. Lund jämför sin studie med Ole-

Jörgen Skogs studie (1985), Ole-Jörgen Skog presenterade i sin studie att människors 

alkoholvanor utvecklas beroende på det sammanhang de befinner sig i och den rådande sociala 

kontexten. Studien av Lund (2008) visar på samma mönster i spelvanor som i 

konsumtionsteorin i alkohol, det vill säga att spelvanor påverkas av rådande normer och 

gruppstrukturer. Lund (ibid.) påvisar att desto mer spel om pengar som finns att tillgå desto mer 

spelar vi och att man därmed inte kan se människan som en oberoende enhet utan vi påverkar 

och påverkas av vår omgivning. 
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I studien ’’Does a reduction in the overall amount of gambling imply a reduction at all levels 

of gambling?’’ av Marianne Bang Hansen och Ingeborg Margarete Rossow (2011) drar de 

slutsatsen att det finns en koppling i relationen mellan människors spelande och gruppåverkan. 

De menar att spelandets expansion beror på rådande samhällskontext. De kommer fram till att 

det krävs att majoriteten av befolkningen minskar sitt spelande för att reducera ett stort spelande 

totalt. Resultatet av studien tyder på att en omställning av spelbeteende i befolkningen på ett 

positivt sätt kan minska problem med spel på två vis. För det första kan det innebära att 

överdrivet spelande minskar bland de mest tunga spelarna. För det andra kommer en minskning 

av det totala spelandet leda till att även andelen riskspelare blir färre, detta kan i sig indirekt 

leda till att förebygga problemspelande. (Bang Hansen & Rossow, 2011). 

Lund (2008) skriver i sin studie att vi bör se spel om pengar som ett folkhälsoproblem och att 

det är på ett politiskt plan man måste minska det genomsnittliga spelandet om pengar. 

Förebyggande insatser mot utsatta grupper i samhället har ej visat sig vara så effektivt som 

forskarna först trott. Det krävs därmed andra åtgärder för att ändra majoritetens spelbeteende 

för i sin tur förbättra förutsättningarna för minoriteten med en spelproblematik. Bang Hansens 

och Rossows (2011) resultat visar att en minskning av spelautomater i sin tur ledde till en 

minskning av spel om pengar. Detta resultat går även i linje med Orfords (2005) studie, vars 

slutsats blev att en begränsning av tillgängligheten av spel leder till att färre hamnar i ett 

problemspelande. Orfords (ibid.) skriver i sin studie ett flertal förslag för att uppnå en 

minskning av spel om pengar såsom att införa åldersgränser, begränsa öppettider samt införa 

maxgräns på satsning och vinster på spel. 

 

3.5 Marknadsföringens påverkan  

 

På senare tid har det gjorts en del studier på hur spelbranschens marknadsföring påverkar 

personer att spela eller inte. I en studie av Per Binde och Ulla Romlid (2018) har de undersökt 

om spelreklam genererar till en högre spelfrekvens och/eller högre insatser. Binde och Romlid 

(ibid.) genomförde studien utifrån tidigare studie Swelog, Swedish Longitudinal Gambling 

Study (2014), som har påvisat att spelreklam får personer att spela oftare och med mer pengar 

än vad de hade planerat. Binde och Romlid (ibid.) undersökte även vilka personer som upplevde 

spelreklam negativt och studie visar att personer som redan befinner sig i ett spelproblem 
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påverkas mest negativt av spelreklam. Resultat går i linje med tidigare forskning av Per Binde 

(2009) där forskaren kunde visa att desto större spelproblematiken var för en individ, desto mer 

påverkas denna personen negativt av spelreklam. En liknande kartläggning på spelande i Norge, 

Markedsføringens effekt på spilling av pengespill og pengespillproblemer (2018) pekar även 

de på att spelreklam påverkar i högst grad de personer som redan lider av en spelproblematik 

samt att dessa personer till följd av reklamen spelar oftare och för mer pengar än tänkt. Även 

Folkhälsomyndigheten (2017b) har fastslagit att spelreklam är en bidragande faktor till återfall. 

 

Binde och Romlid (2018) skriver att spelreklam påverkar i högst grad de som redan har en 

spelproblematik. Forskarna förklarar denna företeelse utifrån att personer med en 

spelproblematik redan har en svårighet att motstå sina impulser att spela och därmed utgör 

spelreklam en betydande svårighet eftersom spelreklam lockar till spel. Spelreklam bidrar till 

att personer med spelproblem inte lyckades hålla sig till sina satta gränser. Vidare påvisar 

studien att bland olika former av spelreklam, är det de spelbolag som erbjuder stora jackpots 

och höga vinster som lockar personer mest att spela. Stora jackpots och höga vinster lockar inte 

endast de som redan är i ett spelproblem även personer som inte har ett spelproblem lockas av 

dessa reklamer. Däremot är problemspelarna extra sårbara för denna form av marknadsföring, 

en del av förklaringen är att personer med en spelproblematik kan se spel som en utväg för den 

ekonomiska situation som personen försatts i. Forskarna skriver att deras studie är den första 

kvantitativa undersökning som gjorts och de menar att spelreklam upprätthåller eller riskerar 

att redan befintliga problemspelare hålls kvar i ett problemspelande. 

 

Binde och Romlid (2018) kunde dock inte finna några belägg för att marknadsföring genom 

massmedia i sig bidrar till problemspelande. Däremot för forskarna resonemanget att de 

negativa konsekvenserna av marknadsföringen inte får försummas då spelreklamen påverkar 

människor med spelproblem och kan leda till att skadan av en spelproblematik blir ännu större. 

Ny forskning har pekat på att det finns en stor andel problemspelare i Sverige idag, 2019 

uppskattades antalet problemspelare vara 340 000 (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Utifrån 

Binde och Romlids (2018) problematiserar att samtliga problemspelare påverkas negativt av 

spelreklam. 

 

I studien Temptation and prevention provided by the gambling industry: Main and interactive 

effects on gamblers av Linda Lemarié och Jean-Charles Chebat (2015) undersöktes hur 

människor uppfattar spelreklam. De kunde fastställa att spelreklam bidrar till en bättre 
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inställning mot spel och i sin tur gjordes kopplingen att spelarna lägger mer pengar på de 

spelbolag som marknadsför sina spel. Forskarna ville även undersöka om spelindustrins 

förebyggande insatser i reklam som riktas mot att spela mindre ledde till att färre spelade. Deras 

studie visade att om spelbranschen själva gör reklam för förebyggande insatser, ledde det till 

att personer blev positivt inställda mot spelindustrin och spelbolaget. Likaså ökar förtroendet 

för spelindustrin om spelreklamen berättar om riskerna med spel. Denna form av 

marknadsföring ledde till ökad intention att spela bland människor. Forskarna ansåg det vara 

intressant att marknadsföring som synliggjorde spelproblematik istället visat sig ha motsatt 

effekt. 

 

3.6 Kunskapsgap om marknadsföring av spel 

 

Vi har visat att spelreklam bidrar till att normalisera synen på spel, spelreklam påverkar attityder 

och bidrar till att fler spelar vilket kan vara missgynnande för de med spelproblem. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2019c) råder det ett kunskapsgap om vad konsekvensen utav en 

minskning av spelreklam och stärkta spelansvarsåtgärder kan innebära. Folkhälsomyndigheten 

(ibid.) skriver att kunskapsluckor behöver fyllas igen för att forma en bra lagstiftning och 

därigenom kunna utforma åtgärder för spelansvar. För vår studie kommer det vara relevant att 

ha i åtanke att det finns begränsad forskning som svarar på vad en faktisk minskning av 

spelreklam samt stärkta ansvarsåtgärder skulle kunna innebära. Det råder också begränsad 

forskning vad marknadsföring av spel har för konsekvenser och hur den mediala diskursen kan 

bidra till att forma normer för spel. Därmed är vår ambition med studien att undersöka Svenska 

Spels aktörsroll både i den mediala diskursen och vilken inverkan Svenska Spels 

marknadsföring har på rådande normer för spel. 

 

4. Teori 

 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för de teoretiska utgångspunkter vi har valt att använda 

oss av i vår studie och specificera de teoretiska verktyg som använts i analysdelen. Teorierna 

har använts som vårt verktyg för att undersöka problematiken och svara på våra 

frågeställningar. Teorierna har förfinats under analysprocessen vilket skapar en växelverkan 
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mellan teori och analys. Inledningsvis presenteras socialkonstruktivismen, vilket vi har valt att 

använda som ett ramverk och därefter presenteras kritisk diskursanalys och hur vi har förhållit 

oss till dessa teorier i analysdelen. 

 

4.1 Socialkonstruktivism 

 

Håkan Jönson (2010: 17 f) skriver att socialkonstruktivismens utgångspunkt är att verkligheten 

är en social överenskommelse vilket innebär att verkligheten kontinuerligt skapas och 

omformas. En artikel av Herbert Blumer år 1971 anses vara starten för socialkonstruktivism 

och teorin formades utifrån de rådande missförhållanden i samhället då endast några av 

missförhållande gavs status som sociala problem. Socialkonstruktivismen är en 

samhällsvetenskaplig syn som menar att samhället konstrueras genom socialt samspel. Teorin 

utgår från att social interaktion i samhället skapar uppfattningar hur saker och ting ter sig vilket 

i sin tur skapar en verklighetssyn. Språket anses vara en avgörande faktor till vilka diskurser 

som dominerar vårt samhälleliga tänk. Teorin öppnar upp frågor som vilka processer som 

konstrueras? Av vem? I vems intresse? Och i vilka sammanhang skapas dessa konstruktioner? 

 

Det råder viss kritik mot socialkonstruktivism, Jönson (2010: 18) skriver att den verklighet som 

vi uppfattar är socialt konstruerad och att kritiker menar att verkligheten inte kan ses på annat 

vis och att teorin därmed inte tillför något till forskning. Däremot tar Jönson (ibid) upp att teorin 

hjälper socialkonstruktivismen att se sociala problem utifrån att de är skapade av diskurser i 

samhället. Verkligheten skapas i socialt samspel och aktörerna skapar sanningar men dessa 

sanningar förändras också över tid. Detta innebär att resultatet vi får fram kan hjälpa oss att 

förstå hur den bild Svenska Spel och media skapar angående marknadsföring kan påverka 

samhällets uppfattning om frågan till dags dato. Detta innebär också att resultatet vi får fram i 

dagsläget kan hjälpa oss att förstå hur den bild Svenska Spel och media skapar utifrån 

marknadsföring kan påverka uppfattningar i samhället. Media kan ses som en viktig aktör i 

skapandet av diskurser i samhället då media når ut till en bred publik (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000: 68).  

 

Det är därmed passande att använda socialkonstruktivismen som teori i vår studie eftersom 

teorin hjälper oss att undersöka hur verkligheten konstrueras. Bilden av spelaren och 

spelproblematik skapas kontinuerligt och återskapas av media och andra aktörer som har en 
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betydande röst i kontexten exempelvis Svenska Spel. Det är viktigt att hålla en kritisk syn till 

vad som synliggörs i vårt material eftersom media och Svenska Spel som största spelbolag på 

den svenska marknaden har makt att påverka hur något uppfattas. Aktörerna kan också bidra 

med att skapa en verklighetsbild som inte nödvändigtvis behöver stämma överens med 

sanningen. 

 

4.2 Kritisk diskursanalys 

 

För att förstå innebörden med kritisk diskursanalys behövs en förklaring vad diskursanalys 

innebär. Göran Bergström och Kristina Boréus (2018: 350) skriver att en diskursanalys både 

kan ses som en metod och teori för att förstå ett fenomen i samhället. I en diskursanalys är 

språket centralt och hur språket används är ett sätt att se makt och maktrelationer i samhället. 

Diskursanalys utgår från att språket inte är ett neutralt instrument för kommunikation utan att 

synen på språket och språkanvändning kontinuerligt påverkar människan (ibid: 254). Språket 

lägger strukturen för hur vi uppfattar och tolkar omvärlden. Samtidigt anses samhället vara 

konstant föränderligt och därmed förändras också diskurserna i vårt samhälle. Det innebär att 

studiens resultat kan tydliggöra den rådande diskursen som förs i media och genom Svenska 

Spels offentliga agerande men att diskurserna kan ändras eftersom samhället kontinuerligt 

förändras. Den kritiska diskursanalysen formades av Norman Fairclough sent 1980 tal och är 

en förlängning på diskursanalysen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 26). 

 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000: 28) skriver att Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys undersöker vilka mönster som skapas genom att granska det skrivna 

ordet. Den kritiska diskursanalysen appliceras för att analysera vad den aktuella diskursen kan 

leda till för sociala konsekvenser. I en kritisk diskursanalys relateras analysen av texter med 

rådande diskurser och till sociala praktiker eller samhälleliga strukturer (Bergström & Boréus, 

2018: 346). Fairclough menade att språket är en social struktur och därmed bör man kritisk 

granska språkbruket (ibid: 310). De rådande diskurserna påverkar i sin tur hur vi uppfattar 

verkligheten och förstår samhället. Den kritiska diskursanalysen är kritisk så till vida att den 

kartlägger den diskursiva praktikens roll i att uppehålla den sociala värld vi lever i och syftet är 

att bidra till mer jämlika förhållanden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 69 f). 

 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Norman_Fairclough&action=edit&redlink=1
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Fairclough lyfter fram att språket är en kommunikativ händelse som sträcker sig över tre 

dimensioner, text, diskursiv praktik och social praktik (Bergström & Boréus, 2018: 311). Den 

tredimensionella modellen kan ses som ett verktyg för att förstå hur språket kan ändra attityder 

och analysera dessa. Den första dimensionen i modellen rör text och hänvisas till att vi antar en 

attityd till ämnet beroende på vilka ordval vi väljer att använda (ibid: 307). Den andra 

dimensionen rör diskursiv praktik och innefattas med hur texter produceras och konsumeras. 

Vilka ord vi i praktiken använder oss av kan förändra inställningen utefter hur orden tolkas av 

mottagaren. Mottagaren tolkar också informationen beroende på kontexten personen befinner 

sig i (ibid: 307 f). Den tredje och sista dimensionen berör social praktik och innebär att språket 

skapar åsikter, sociala relationer och praktiker. Hur människan använder språket formar 

kontexten till det samhälle vi befinner oss i (ibid: 311). Faircloughs tredimensionella modell 

tillåter dimensionerna att skiljas från varandra och analysera dimensionerna var för sig för att 

sedan sätta dem i samband med varandra. 

 

När man analyserar text kan man använda olika grammatiska verktyg för att kartlägga 

diskurserna för att komma fram till en tolkning. Två av dessa verktyg är transitivitet och 

modalitet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 87). Transitivitet innebär att subjekt och objekt 

kopplas samman med händelser och processer. Transitivitet som verktyg bidrar även till att 

undersöka konsekvenser av olika ordval, exempelvis vem eller vilka man lägger ansvaret på. 

Om man använder en passiv form när man uttrycker sig kan det frånta vilka handlingar som 

ledde fram till en händelse och istället rikta fokus på händelsen. Modalitet analyserar och 

fokuserar på talarens grad av instämmande i en sats, det vill säga på vilket sätt ett fenomen 

beskrivs (ibid: 88). Ett slags modalitet är sanning där talaren fullständigt instämmer i sina 

påståenden. Media kan ibland använda vissa ordval som syftar till att det som sägs är sant. 

Exempelvis genom att beskriva att något är fult istället för att säga jag anser det vara fult anger 

man fakta för hur något är. I en kritisk diskursanalys ses därmed ord och ordval som viktiga 

verktyg för att belysa vad en aktör vill ha sagt (Bergström & Boréus, 2018: 320). 

 

I den diskursiva praktiken analyseras hur texter är producerade och hur de konsumeras. Man 

kan till exempel undersöka vem som skrivit texten och i vilket syfte. Intertextualitet och 

interdiskursivitet är två utgångspunkter som Fairclough använder i analysen av den diskursiva 

praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 86). Intertextualitet innebär att kommunikativa 

händelser alltid bygger på texter som redan är befintliga, i och med att det är svårt att undgå att 
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använda ord som inte tidigare använts. Detta innebär att text inte produceras utifrån en ny 

diskurs utan att man kan se texten som bidragande till att upprätthålla diskursen den befinner 

sig i eller skapa ny diskurs inom diskursen. En tydlig form av intertextualitet är manifest 

intertextualitet. Manifest intertextualitet betyder att texten bygger på andra texter för att 

underbygga sin ståndpunkt, till exempel genom att hänvisa till forskning (ibid: 77 f). 

 

Interdiskursivitet är också en form av intertextualitet. Med interdiskursivitet undersöks de 

relationerna som en diskurs har till andra relationer. Genom dessa relationer finns det möjlighet 

för diskurserna att påverka eller påverkas av varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 

86). Det ges också möjlighet att upprätthålla rådande diskursordningen eller skapa nya. Om 

ingen ifrågasätter den rådande diskursiva praktiken reproduceras istället diskursen och den blir 

bestående (ibid: 87). Som en del av den diskursiva praktiken kan man även se på om texter 

används i syfte för att väcka läsarens uppmärksamhet (Fairclough, 1995: 19). Läsaren blir 

därmed en form av konsument där producenten av texten försöker sälja in texten. Detta sätt kan 

liknas som en form av marknadsföring med ambition att sälja en vara (ibid.). 

 

För att använda den tredje och sista dimensionen, social praktik, i analysen krävs ytterligare en 

teori för att förstå samhället (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 90). Vi har valt att använda 

oss av socialkonstruktivismen eftersom Fairclough inte ger några direktiv på annan teori som 

borde användas för att förstå den sociala praktiken. Valet av socialkonstruktivism har gjorts för 

att lägga en ytterligare dimension på analysen eftersom teorin menar att sociala händelser och 

samband är socialt konstruerade av och i samhället. I den kritiska diskursanalysen används text 

och den diskursiva praktiken i förhållande till den sociala praktiken vilket ger den ett ytterligare 

djup när teorin sätts in i ett socialt sammanhang (ibid.). Varje kommunikativ händelse fungerar 

som en form av social praktik genom att den återger och ifrågasätter den rådande 

diskursordningen (ibid: 76f). 

 

Det är när man ställer den diskursiva praktiken i förhållande till den bredare sociala praktiken 

som analysen når sina slutliga resultat. Det är i denna analys som forskaren närmar sig frågan 

om den diskursiva praktiken reproducerar diskursordningen och därmed upprätthåller den 

sociala praktiken eller om diskursordningen bidrar till att skapa social förändring. Forskaren 

kan även undersöka om den diskursiva praktiken döljer ojämlika maktförhållanden i samhället 
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eller om den ifrågasätter dessa genom att framställa verkligheten på ett nytt sätt. (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000: 90). 

 

Media kommunicerar via text, bild och ord, och kan ses som en viktig aktör i skapandet av de 

rådande diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 76 ff). Kritisk diskursanalys hjälper oss 

att närmare förstå hur språkbruket skapar och återskapar diskurser som påverkar samhällssynen. 

I vår studie används kritisk diskursanalys i analysen eftersom den tillåter att gå ned på djupet 

av språket vilket således är studiens ambition då vi vill undersöka hur Svenska Spel förhåller 

till sin marknadsföring och hur media porträtterar Svenska Spel som aktör. 

 

 

5. Metod 

 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för vårt val av metod, empiriskt urval, avgränsningar, och 

kodning. Vi har även i detta avsnitt presenterat metodens förtjänster och begränsningar, 

tillförlitlighet av metodval och hur vi har förhållit oss till de forskningsetiska övervägandena. 

Avslutningsvis har vi beskrivit hur vi, som två författare, har förhållit oss till att arbeta 

tillsammans. 

 

5.1 Val av metod 

 

Denna uppsats är en kvalitativ forskningsstudie eftersom vi djupare vill undersöka hur Svenska 

Spel som statligt ägt bolag motiverar sin marknadsföring i förhållande till sitt sociala ansvar 

och vilken bild massmedia porträtterar av Svenska Spel. Alan Bryman (2011: 340) skriver att 

ambitionen med en kvalitativ metod är att skapa en mer ingående förståelse av en företeelse till 

skillnad från en kvantitativ metod som snarare är inriktad på mätning, såsom att räkna hur ofta 

ett visst ord sägs eller hur ofta ett ämne eller fenomen tas upp i ett material. Vi har valt att anta 

en kritisk diskursanalys som metod. Denna metod är lämplig då den ger en kritisk inblick i hur 

dagspress och stora aktörer som Svenska Spel kan bidra till att påverka och förändra 

diksursordningar samt påverka sociala strukturer. Ett mål för den kritiska diskursanalysen är att 

undersöka mönster i texterna, som är intressanta för forskningsfrågorna och som återspeglar 
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diskursen (Bergström & Boréus, 2018: 313). För att analysera materialet behövs ett 

övergripande sorteringsverktyg för att dela in textinnehållet i olika teman, ett exempel är 

innehållsanalys. Mot bakgrund av detta och med hänsyn till arbetets omfattning, tidsaspekt och 

karaktär kommer således en innehållsanalys genomföras. Bryman (2011: 283) skriver även att 

innehållsanalys är bra utformad för att studera dokument och texter framförallt vid analys av 

massmedia. 

 

Det finns tre olika forskningsansatser en forskare kan använda sig av, dessa är induktiv, 

deduktiv och abduktiv ansats. Induktiv ansats utgår från den insamlade empirin för att skapa en 

teori utifrån materialet (Alvesson & Sköldberg, 1994: 41). I induktiv ansats ses valet av teori 

som resultat av kodningen från det insamlade materialet och att forskaren efter kodning kan dra 

generaliserbara slutsatser från materialet (Bryman, 2011: 26 ff). Induktiv ansats förknippas med 

kvalitativ metod (ibid: 29). Med ett deduktiv ansats utgår forskaren istället från en teori för att 

skapa ett resultat av sitt material (Alvesson & Sköldberg, 1994: 41). Utifrån den kunskap 

forskaren har i ett visst område och de teoretiska överväganden som behandlar området skapar 

forskaren en eller fler hypoteser som han undersöker under den empiriska granskningen för att 

se om hypoteserna stämmer eller ej (Bryman, 2011: 26). Deduktiv ansats förknippas främst 

med en kvantitativ metod (ibid: 29).  

 

En abduktiv ansats är en kombination av induktiv och deduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 

1994: 42). I en abduktiv ansats sker en växelverkan mellan teori och empiri under kodningen 

för att forma ett resultat. I vår uppsats har vi valt att använda oss av en abduktiv 

forskningsansats, eftersom ansatsen kombinerar teoritestande och teoribyggande är ansatsens 

starka sidor. Ansatsen gör det möjligt att undersöka materialet och sina teorier samtidigt och 

kombinerar dessa utan att utelsluta någon av delarna. I den abduktiva ansatsen samlas empiri 

för att finna samband med aktuella teorier men samtidigt tillåter den abduktiva ansatsen oss att 

inte utesluta teoretiska frågeställningar. I vår studie har vi inte arbetat efter en förbestämd 

teoretisk utgångspunkt utan den har formats under arbetets gång.  

 

5.2 Avgränsningar 

 

Eftersom mycket har hänt på den svenska spelmarknaden efter den nya Spellagen (2018:1138) 

trädde i kraft 1 januari 2019, har vi valt att avgränsa vår studie från december 2018 till 1 maj 
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2019. Material som tidigare har beskrivit samma fenomen är potentiellt inte aktuella eftersom 

den svenska spelmarknaden har förändrats kraftigt sedan årsskiftet. Vi ville att materialet vi 

analyserade skulle vara aktuellt efter lagens nya innebörd.  

 

Vi sökte genom Google.se efter de största dagstidningarna som finns i landet och fann bland 

annat att Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Industri, Göteborgs Posten, Metro, 

Aftonbladet och Expressen räknades till de största dagstidningarna i Sverige. Vi valde att gå in 

på samtliga av dessa tidningssidor online för att finna artiklar som berörde vårt ämne. Valet att 

använda oss av de största dagstidningarna gjordes för att de når en stor publik och att detta kan 

ses bidragande till att skapa en uppfattning bland allmänheten. 

 

Sen den nya Spellagen (2018:1138) infördes har det hänt mycket i frågan om marknadsföring 

som vi har tagit i beaktning under arbetets gång. Till exempel drog Svenska Spel tillbaka all sin 

marknadsföring för nätcasino, vilket kan ha påverkat marknadsföringsdebatten i media. Med 

anledningen av att detta skedde sent under arbetets gång har vi valt att ej belysa den mediala 

debatten i detta. Däremot har vi valt att belysa i analysen Svenska Spels motivering till 

borttagandet av nätcasinoreklam. 

 

5.3 Urval 

 

Vi har valt att använda oss av ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval innebär att man strävar 

efter att enkom bestämma sitt material så att materialet passar in i ämnet och frågeställningarna 

(Bryman, 2011: 350). Vi har valt att inhämta vårt material från Svenska Spels hemsida och från 

dagstidningar. För att förstå Svenska Spels syn om marknadsföring valde vi att söka empiri till 

våra frågeställningar på deras hemsida samt deras konsumentskydds verktyg Spela lagom.se. 

Vi sökte i Svenska Spels sökfunktioner för att hitta svar och uttalanden som Svenska Spel själva 

publicerat kring ämnet. Förutom informationen på deras hemsida fann vi även en intervju från 

Sveriges Radio P1 (2019), med Patrik Hofbauer vd för Svenska Spel, där han svarade på frågor 

kring bolagets marknadsföring. Vi ansåg intervjun med Patrik Hofbauer relevant eftersom det 

gav oss fler svar än de inlägg vi fann på bolaget hemsida. För att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställningar blev målinriktat urval det lämpligaste tillvägagångssättet, eftersom vi 

själva valt ut material som passade till tidskrav och ämnesval.  
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När vi sökte efter artiklar som berörde marknadsföring av spel använde vi oss av sökmotorn 

Google.se och Retriver.se. Vi sökte bland annat på ord såsom ‘’Svenska Spel’’, ‘’måttfull 

reklam’’ och ‘’marknadsföring av spel’’. Vi insåg efterhand att det smidigaste 

tillvägagångssättet var att söka i dagstidningarnas egen sökfunktion. Detta tillvägagångssätt 

underlättade studiens process eftersom vi kunde undvika läsning som ej besvarade studiens 

syfte. Däremot råder det en svårighet i tillvägagångssättet att förbli objektiv till materialet då vi 

själva valt ut materialet.  

 

Vidare valde vi artiklar från dagstidningar som behandlade Svenska Spel, deras marknadsföring 

och deras sociala ansvar. Det som skrivs i artiklarna har nått ut till en bred publik och kan vara 

bidragande till allmänhetens uppfattning. Eftersom vi inte ville att resultatet skulle riktas efter 

ett tidningsföretag eller en journalist valde vi att söka bland flera dagstidningar. Detta urval gör 

också att diskursen inte blir speglad utifrån en politiskt riktad tidning utan väver samman flera 

dagstidningar för en ökad bredd och med ambition för en mer objektiv bild.  

 

I vår sökning av artiklar, fann vi 20 stycken artiklar hos de sju största tidningsföretagen som 

initialt kunde besvara våra frågeställningar. Under studien gång har flertalet av dessa artiklar 

sållats bort eftersom frågeställningarna har reviderats. Eftersom studien har valt att göra en 

kritisk diskursanalys läggs fokus på att välja texter som kan ge vikt åt det fenomen som man 

studerar. Då man gör en djupgående analys av textens olika innehåll lämpar det sig inte att ha 

ett alltför stort material (Bergström & Boréus, 2018: 343). Vi har därmed valt att sålla bort en 

del av materialet för att ha möjlighet att genomföra analysen. Det empiriska materialet 

resulterade slutligen i sju stycken artiklar från fem olika dagstidningar, sex stycken inlägg från 

Svenska Spel och ett inlägg från Spela Lagoms hemsida. Vi har även analyserat Svenska Spels 

utformning av hemsidan Svenskaspel.se. Samt en intervju från Sveriges Radio (2019) med 

Patrik Hofbauer. 

 

5.4 Kodning 

 

Efter vi samlat in materialet för studien, började vi koda. Koda innebär att finna samband och 

mönster (Bryman, 2011: 506). Enligt Bryman (ibid.) är idén med en innehållsanalys att finna 

kategorier och teman i undersökningsmaterialet och genom att analysera materialet kan de ge 
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oss svar på studiens frågeställningar. De tolkningar som görs av kodningen bidrar till att 

förklara och fördjupa sin förståelse över det som studeras (Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014: 

29 ff). De slutsatser man drar utifrån kodningen blir det mest centrala i analysen. Vi hade inte 

på förhand valt ut kategorier som vi sökte efter utan kategoriseringen skapades allteftersom vi 

bearbetade vårt material. Trots det, kan man tänka sig att vi med hjälp av en viss förförståelse 

ändå hade förväntningar på teman i materialet. 

 

5.5 Tillvägagångssätt  

 

Fairclough's modell av kritisk diskursanalys lämpar sig som tillvägagångssätt att studera det 

material som vi har valt ut för att studera hur texterna är utformade, i vilken kontext texterna är 

skrivna och hur de mottages (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 77). Materialet kommer 

kodas och analyseras utifrån de tre dimensionerna för att identifiera olika teman och resultat. I 

dimensionen text har vi valt att studera material utifrån de grammatiska verktygen modalitet 

och transitivitet.  

 

När vi har tittat på den diskursiva praktiken har vi fokuserat på textens format och utformning 

samt hur texten är producerad och konsumerad (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:77). Här 

har vi använt oss utav intertextualitet, interdiskursivitet och hur texten lockar läsaren. Vi har 

med hjälp av dessa verktyg undersökt hur den diskursiva praktiken tas i uttryck i materialet. Vi 

har exempelvis tittat på hur man säljer in en text för att fånga läsarens uppmärksamhet.  

 

I den diskursiva praktiken har vi undersökt om diskurser som format produktionen och 

konsumtionen av text har en påverkan på den sociala praktiken. Efter att vi undersökt materialet 

som text och diskursiv praktik satte vi den i förhållande till den sociala praktiken som de 

befinner sig i, det vill säga i ett socialt sammanhang. Här har vi använt oss utan 

socialkonstruktivismen som menar att vår verklighet är socialt konstruerad. Här har vi tittat på 

om texternas utformning kan påverka vår sociala verklighet eller om det snarare tvärtom är så 

att vår sociala verklighet påverkar diskursordningar och texternas utformning (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000: 90).  
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5.6 Metodens förtjänster och begränsningar 

 

Att använda kritisk diskursanalys som metod ger forskaren möjlighet att se maktstrukturer som 

kan skapas i samhällets rådande diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 71). Att 

använda Faircloughs metod ger oss möjlighet att se ett samband mellan språkbruk och bredare 

samhälleliga praktiker. Kritik har däremot riktats mot Faircloughs modell då den inte anger 

tydliga gränser mellan den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. Det anges heller inga 

direktiv för vilken teori man ska förhålla sig till eller hur mycket fokus som måste läggas på 

den sociala praktiken (ibid: 93). 

 

Innehållsanalysens förtjänster har Bryman (2011) förvisso tagit upp när man tillämpar en 

kvantitativ metod, men vi anser att de förtjänster och begränsningar vi har valt ut likaså kan 

appliceras vid en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys används främst till att analysera 

texter och dokument som till största del är studiens material (ibid: 283). Bryman (ibid: 296) 

skriver att innehållsanalys är fördelaktigt eftersom det är ett flexibelt tillvägagångssätt för att 

analysera material. Innehållsanalys har också beskrivits vara en metod som inte påverkas av 

forskarens närvaro, då materialet till största del baseras på dokument och texter. 

 

Det råder således begränsningar inom innehållsanalys som metod. Bryman (2011: 297) 

problematiserar att kodningen kommer till viss del grunda sig i forskarens egen tolkning av 

materialet. Det finns även en risk att forskaren drar slutsatser av materialet utifrån rådande 

normer eller föreställningar kring ett område. Baserat på att innehållsanalysen utgår från texter 

och dokument blir det för forskaren omöjligt att ställa motfrågor eller kompletterande frågor 

vilket återigen kopplas ihop med att forskaren riskerar att dra slutsatser som potentiellt inte 

stämmer. Efter att ha läst om innehållsanalysens begränsningar har vi tagit detta i beaktning 

under vår analys och därmed försökt uppmärksamma olika synvinklar för att ge en objektiv 

bild.  

 

5.7 Metodens tillförlitlighet 

 

Bryman (2011: 161 ff) problematiserar validitet och reliabilitet i förhållande till en kvalitativ 

studie. Reliabilitetskravet om att finna upprepade och säkra mätningar och validitetskravet rör 
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sig om att mäta det som går att mäta i den insamlade materialet, vilket är bättre lämpad till en 

kvantitativ studie. Kvalitativa studier behandlar djupare subjektiva upplevelser av en social 

situation och därmed blir validitet- och reliabilitetkraven svåruppnåeliga. Inom den kvalitativa 

forskningen används andra grundläggande kriterier för bedömningen av kvalitativ forskning 

bland annat tillförlitlighet och äkthet (ibid: 353).  

 

Tillförlitligheten består av fyra delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styra och konfirmera. Trovärdighet är en motsvarighet i den kvantitativa 

forskningen till intern validitet. Trovärdighetens grund vilar på att forskaren både säkerställer 

att den utförda forskningen har gjorts i enlighet med de regler som finns.  

 

I vår studie baserat på tidningsartiklar och publicerad text får vi förlita oss på att den text vi 

läser och analyserar är det författaren velat få fram. Bryman (2011: 491) skriver att forskaren 

dock bör ha en skepsis till textens trovärdighet. När vi har gjort vår analys har vi varit medvetna 

om att dagstidningarna kan ha ett syfte med publikationen, likväl Svenska Spels uttalanden. Vi 

har varit medvetna om att artiklarna kan ha använt ett visst språk för att locka läsaren för ett 

vinstsyfte och att det kan skapa en felaktig bild av ämnet. Svenska Spel har likväl ett vinstsyfte 

i deras uttalanden, vilket kan vara att förmedla förtroende och locka människor till deras 

plattform. Alla dessa ståndpunkter har vi tagit i beaktning när vi analyserat.  

 

Överförbarhet är ett annat begrepp som innefattas inom tillförlitligheten. Eftersom den 

kvalitativa forskningen studerar material på djupet, innebär det i sin tur att den kvalitativa 

forskningen lägger fokus på mening eller betydelse av en kontextuell social verklighet. 

Kvalitativa forskare uppmanas därmed att utföra täta beskrivningar av de detaljer som ingår i 

processen, vilket innebär att de utförliga beskrivningarna kan vara till hjälp att bedöma hur pass 

överförbara resultaten är till en annan kontext. (Bryman, 2011: 355). 

 

Inom den kvalitativa forskningen används pålitlighet som motsvarighet till rebiliteteskravet 

inom den kvantitativa forskningen. Pålitlighet grundar sig i att skapa en tillgänglig och 

fullständig redogörelse av samtliga faser i forskningsprocessen. Metodens pålitlighet kommer 

grunda sig på att vi som forskare måste anta ett granskande och öppet synsätt. Vi har valt att 
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göra studien baserat på att problematiken är intressant och relevant ur ett samhällsperspektiv 

vilket således kan utgöra en svårighet att inneha ett helt objektivt synsätt. Vi som forskare är 

själva en del av den verklighet som vi studerar och därför är det viktigt att kontinuerligt vara 

uppmärksam kring att våra egna värderingar och kunskaper inte framträder i studien. Eftersom 

vi kontinuerligt har gjort val för hur studien ska utformas kan det hävdas att vi är medskapare 

till den verklighet vi anger är sann. Samtidigt går det inte helt att frångå att vi är egna individer 

med våra egna värderingar, tankar och erfarenheter. 

 

Det sista delkriteriet handlar om möjlighet att styra och konfirmera. Utifrån att samhällelig 

forskning inte har en fullständig objektivitet ska forskaren säkerställa att den forskning hen har 

gjort är i god tro. I praktiken innebär detta att forskning som bedrivs ska tydligt visa att 

forskaren inte medvetet tillåtit att teoretisk inriktning eller personliga värderingar har haft 

inverkan på studien, för att på så vis påverka slutsatserna av en studie. (Bryman, 2011: 355). 

 

I kriteriet för äkthet inom kvalitativ forskning finner man således fem stycken underkriterier 

vilket är, rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och 

taktisk autenticitet. Hur dessa äkthetskriterier påverkar forskningen är inte helt entydigt men de 

är en del av bedömningen av en kvalitativ forskning. Uppvisa en rättvis bild innefattas med att 

ge undersökningen en så sanningsenlig bild av de olika uppfattningarna och åsikterna som råder 

i den grupp av människor som studerats. Ontologisk autenticitet innebär i sin tur att 

undersökningen hjälper de personer vilket medverkat i studien att komma fram till en bättre 

förståelse av sin sociala situation samt den sociala miljön personen lever i. Pedagogisk 

autenticitet innefattas med frågan om undersökningen har bidragit till att respondenterna får en 

bättre bild av hur andra personer i liknande miljö upplever saker och ting. Katalytisk autenticitet 

ställer frågan om undersökningen har gjort att de som medverkat kan förändra sin situation och 

sista kriteriet, taktisk autenticitet, behandlar om undersökningen gjort så att deltagarna fått 

bättre möjlighet att vidta de åtgärder som krävs. (Bryman, 2011: 356 f).  

 

I äkthetskriteriet har vi valt att ta hänsyn till kriteriet rättvis bild. Att uppvisa en rättvis bild 

innefattas med att ge undersökningen en så sanningsenlig bild av de olika uppfattningarna och 

åsikterna som råder i den grupp av människor som studerats (Bryman 2011: 356 f). Därför har 

vi under studiens gång strävat efter att ge plats och utrymme för de som kommer till tals i frågan 
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om marknadsföring och socialt ansvar och hållit oss till deras citat utan att allt för mycket klippa 

och klistra i citaten och ge en så rättvis bild som möjligt. De andra underrubrikerna har vi inte 

kunnat ta hänsyn till med anledning av att de inte är att applicerbara på vår studie. 

 

5.8 Forskningsetiska överväganden 

 

Det råder enligt Vetenskapsrådet (2015) ett krav på forskning, forskningskravet, vilket innebär 

att forskningen ska vara inriktad på betydande frågor och att forskning ska bibehålla hög 

kvalité. Även individskyddskravet, räknas som ett krav för den forskning som bedrivs, detta 

krav utgår från att människor inte får utsättas för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning till följd av forskningen. Eftersom studien inte undersöker individer utan publicerat 

och offentligt material, kommer vi ej ta hänsyn till individskyddskravet. Det offentligt 

publicerade materialet består bland annat av artiklar skrivna av journalister som har skrivit 

under med namn. Vi har därför gjort bedömningen att vi ej behöver avidentifiera författarna då 

vi inte anser det vara etiskt känsligt material, då författarna själva publicerat texterna och de är 

offentliga och för allmän beskådan. Intervjun behandlas på samma vis eftersom Patrik 

Hofbauer, vd för Svenska Spel, har givit sitt godkännande att vara med på en intervju med 

Sveriges Radio P1 (2019).  

 

5.9 Två författare 

 

Under arbetets gång har vi har valt att sitta mestadels tillsammans. Vi tror nämligen att det har 

underlättat i vårt arbete eftersom vi på ett lättillgängligt sätt har kunnat bolla idéer och tankar 

längs vägen. Vi tror även att skriva tillsammans har underlättat textmässigt, det har skapat en 

enhetlig röst igenom arbetet och texten har kontinuerligt kunnat kritiserats under arbetets gång. 

Vi är övertygade att vårt arbetssätt också har motiverat oss när vi har upplevt uppsatsen som 

kämpig. I efterhand inser vi att detta sätt att arbeta på både har varit det roligaste sättet men 

även det effektivaste att ta sig an denna form av uppsats. Vi båda kan intyga att vi har varit lika 

delaktiga i processen och skapandet av denna uppsats. 
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6. Analys och resultat 

 

I vår analys har vi integrerat analys och resultat när vi undersökt hur spelansvar och 

marknadsföring tar sig i uttryck från olika ståndpunkter. Detta val gjordes för att smidigt kunna 

interagera uppsatsens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning i analysen. Vi har valt 

att först presentera en analys där vi lyfter hur media beskriver Svenska Spels sociala ansvar och 

deras roll som spelaktör kopplat till sin roll som statligt ägt bolag. Sedan presenteras hur 

Svenska Spel själva belyser detta utifrån deras två hemsidor, Svenskaspel.se och Spelalagom.se, 

samt från den intervju Patrik Hofbauer vd för Svenska Spel gav till Sveriges Radio P1. Till sist 

kommer vi i den avslutande delen presentera vad som framkommit när vi analyserat materialet. 

 

6.1 Media 

6.1.1 Svenska Spels och statens roll  

 

En diskussion som har fått uppmärksamhet i media är Svenska Spels marknadsföring av spel. 

1 januari 2019 trädde Spellagen (2018:1138) i kraft, lagen slår fast att marknadsföring av spel 

ska ske måttfullt. Lagen har även inneburit att spelmarknaden har öppnat upp för konkurrens 

och gett möjlighet för Svenska Spel att erbjuda nätcasinospel. Tobias Wikström skriver i 

Dagens Industri: 

  

“Det är som om regeringen har glömt bort vad den nya spelregleringen faktiskt handlar 

om. En bransch vars tjänster hela tiden varit tillgängliga i Sverige skulle nu få 

möjlighet att verka med Sverige som bas. Svenska Spel skulle få lagliga konkurrenter. 

Klart att reklamen ökar.” 

(Tobias Wikström, Dagens Industri 2019a) 

 

Kritiken från Tobias Wikström (2019a) riktas inte enbart mot Svenska Spel som bolag utan 

lyfter även problematiken upp på regeringsnivå. Enligt Wikström har Svenska Spels 

marknadsföring ökat trots den nya lagens direktiv. Tar man fasta på Wikstöms uttryck Klart att 
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reklam ökar kan det tolkas att reklamökningen borde setts som en självklarhet när Svenska Spel 

får konkurrens. I citatet som helhet kan en känsla skapas att det som sägs är sant eftersom 

Wikström tar upp argument till varför Svenska Spels reklam har ökat (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000: 87). Lagens utformning kan ses som ett steg mot att skydda befolkningen men 

att regeringen inte lyckats med denna ambition, enligt Wikström. Det är lika viktigt att 

undersöka vad som inte sägs i Wikströms citat, han nämner inte hur han förhåller sig till andras 

spelbolag och deras marknadsföring av spel, vilket kan ge läsaren en uppfattning att det endast 

är Svenska Spel som har en problematisk marknadsföring. Camilla Pålsson i Dagens Industri 

(2019b) riktar även hon kritik mot staten men lägger även fokus på Svenska Spels roll i 

marknadsföringen. 

  

“För en utomstående är det svårt att få ekvationen att gå ihop när Ardalan Shekarabi1 

ska skära ned på mängden spelreklam samtidigt som statliga Svenska Spel ökar sina 

investeringar i just det... Di kunde i veckan berätta att Svenska Spel har ökat sina 

investeringar i spelreklam kraftigt under årets första veckor. Det kan lätt uppfattas som 

motsägelsefullt och provocerande.”              

(Camilla Pålsson, Dagens Industri 2019b) 

Pålsson lyfter att Svenska Spels ökning av spelreklam kan ses som motsägelsefull eftersom 

statens bolag inte själva följer den nya lagen om en måttfull spelreklam. Pålsson skriver att 

bolagets mängd av marknadsföring kan uppfattas provocerande och motsägelsefullt. Ordval är 

viktiga verktyg för att framhålla sin åsikt (Bergström & Boréus, 2018: 320). Pålssons 

tillvägagångssätt att belysa Svenska Spel ökning av reklam, kan kopplas till manifest 

intertextualitet, eftersom författaren hänvisar till tidigare texter, som Dagens Industri har tagit 

fram (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 77). Hänvisningen av dessa texter är verktyg för att 

skapa en ökad trovärdighet i texten, vilket i sin tur kan vara bidragande till att skapa en 

uppfattning om Svenska Spel till befolkningen. Pålsson lyfter ett dubbelt agerande eftersom 

Ardalan Shekarabi, civilminister, bland annat arbetar för att minska spelreklam men statens 

bolag, Svenska Spel, inte efterföljer detta. Även tre vd:ar på andra spelbolag har uttalat sig om 

Svenska Spels rådande marknadsföring: 

                                                           
1 Sveriges civilminister 
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“Sanningen är att om alla spelbolag skulle lägga sig på regeringens nivå av 

reklaminköp, skulle det inte finnas någon plats kvar för några radio- eller tv-program 

alls mellan reklaminslagen. Men är det måttfullt när regeringens eget spelbolag så till 

den grad ökar investeringarna i spelreklam? Denna fråga blir särskilt relevant mot 

bakgrund av att staten, på kommersiella grunder, har tilldelat sitt eget spelbolag 

monopol inom några av de mest populära spelsegmenten, däribland Triss och Keno.”     

        (Henrik Tjärnström, Pontus Lindwall & Gustaf Hagman, Dagens Industri, 2019c) 

Artikelförfattarna målar upp en bild av Svenska Spels reklamsatsning, när de skriver att inga 

radio- eller tv-program skulle få plats mellan reklaminslagen om alla spelbolag låg på Svenska 

Spels nivå av reklam. De ord som används i en text skapar ett budskap till läsaren (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000: 88). Artikelförfattarna beskriver sitt påstående med att det de säger 

är sanningen. De skriver även att Svenska Spels reklam kan ifrågasättas gentemot regeringens 

nya krav på måttfull reklam, där de anser att Svenska Spels reklaminvesteringar har ökat kraftigt 

och därmed kan ses som de nonchalerar att följa Spellagen (2018:1138). 

  

Citatet ovan är skrivet av konkurrenter till Svenska Spel, vilket är viktigt att ta hänsyn till när 

analys av sådana texter görs (Bergström & Boréus, 2018: 307). Syftet med texten kan utifrån 

den diskursiva praktiken vara att de indirekt försöker sälja in en vara. Det vill säga locka fler 

kunder från Svenska Spels plattform till sin spelplattform. Ett exempel kan vara att de i sin text 

skriver att andra spelbolag inte marknadsför sig i lika hög utsträckning som Svenska Spel och 

att det kan uppfattas av texten som eftersträvbart. Artikelförfattarna problematiserar också att 

Svenska Spel marknadsför sina spel de har monopol på och eftersom de inte har någon 

konkurrens på de spelen kan det råda en oklarhet varför denna typ av marknadsföring behövs. 

Syftet med texten kan vara att ge läsaren en uppfattning av att Svenska Spel för en överdriven 

marknadsföring.  

  

Artikelförfattarna i de tre ovanstående citaten kopplar samman Svenska Spel med staten och 

ger dem en gemensam roll när det kommer till ansvarstagande. Det kan utläsas att de anser att 
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Svenska Spel har ett särskilt ansvar i frågan om marknadsföring eftersom de verkar för staten 

men att de bortsett från denna roll i och med den kraftiga ökningen av reklam. Vems röst som 

hörs i media kan ha stor betydelse för vilken diskurs som skapas eftersom de som kommer till 

tals avgör vad som lyfts fram och i vilken vinkel det lyfts fram ifrån (Bergström & Boréus, 

2018: 346). Texterna kan vara bidragande till att en uppfattning skapas. Citaten som 

presenterats har samtliga en kritisk åsikt mot Svenska Spel kan detta i sin tur bidra till att läsarna 

får samma uppfattning. Artiklarna kan därmed ses som en bidragande faktor till att skapa 

alternativt återskapa en kritisk syn på Svenska Spel och deras marknadsföring.  

 

 

6.1.2 Nätcasinospel och reklam 

 

En annan kritik som lyfts i media har även riktats mot Svenska Spels val att lansera 

nätcasinospel. Denna typ av spel som klassas till högriskspel, vilket enligt Socialstyrelsen 

(2019a) innebär en hög risk att hamna i en spelproblematik. I citaten nedan belyser studien hur 

artiklarna ställer sig till att Svenska Spel numera erbjuder nätcasinospel. Med rubriken Staten 

fast i speldjävulens klor när miljarderna ska in skriver Birgitta Forsberg en artikel i december 

2018 om att staten nu ska lansera nätcasinospel:  

  

“Nätkasinon anses nämligen vara rena guldkossorna. Svenska Spel tappar 

marknadsandelar till privata aktörer och vill ha revansch via nätkasinon. Ändå är det 

statliga bolaget redan nu rejält lönsamt, trots hård konkurrens från bolag som kringgår 

monopolet… ...statskassan fick ett tillskott på 4,8 miljarder… … Staten har länge slitits 

mellan att själv tjäna pengar på spel och att ta socialt ansvar.” 

      (Birgitta Forsberg i Svenska Dagbladet, 2018) 

 

Birgitta Forsberg (2018) anser att staten verkar ha glömt sitt sociala ansvar när pengarna ska in till 

statskassan. Verktyget transitivitet av Faircloughs tredimensionella modell av text kan hjälpa 

studien att undersöka vart ansvaret läggs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 87). Ansvaret i 

citatet läggs på Svenska Spel och staten som aktörer, där Forsberg skriver att i sin jakt på pengar 
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ökar Svenska Spel sitt spelutbud i form av nätcasinospel. Det ökade spelutbudet kan uppfattas som 

att Svenska Spel därmed försummar sitt sociala ansvar. Forsberg är inne på en intressant linje då 

Orford (2015) har visat att ökad tillgänglighet av spel gör det svårt att avstå från spel om pengar 

för de personer som ligger i riskzonen för att utveckla ett spelproblem. 

  

Inom den kritiska diskursanalysen kan man även analysera i vilket syfte en text är producerad och 

hur den är utformad för att väcka läsarens uppmärksamhet (Fairclough, 1995: 19). Forsbergs rubrik 

Staten fast i speldjävulens klor när miljarderna ska in och artikelns inledning Staten har länge 

slitits mellan att själv tjäna pengar på spel och att ta socialt ansvar kan skapa ett intresse för 

texten. Om intresse för texten väckts har artikelförfattaren i sådana fall lyckats med sin ambition 

(ibid.). I den diskursiva praktiken analyseras hur texter bidrar till att upprätthålla eller förnya den 

diskurs de befinner sig i (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 77 f). I förhållande till andra texter 

som berör samma ämne blir Forsbergs text ett sätt att upprätthålla en diskurs som förs av Svenska 

Spel. Den mediala diskursen om att Svenska Spels roll som profitör ses av artikelförfattaren som 

problematiskt i förhållande till bolagets sociala ansvar. Samma trend kan utläsas i följande citat 

som är en debattartikel skriven av Jacob Bursell i Metro (2019): 

  

“Positivt är att spelaren nu får en sida på nätet kan blockera sig själva från samtliga 

spelbolag, vilket möjligen gör det enklare för folk att hålla sig borta. Det mest komiska 

är ändå Svenska Spel, som plötsligt ser det som sin självklara uppgift att hoppa in i 

marknaden för onlinecasinon. Detta under någon slags förevändning att det är tryggare 

för kunderna att spela bort sina pengar till staten än till någon av Svenska Spels 

medelhavsbaserade konkurrenter.” 

(Jacob Bursell i Metro, 2019) 

I citatet tar Bursell både upp fördelar och nackdelar med Svenska Spel. Första meningen härleds 

till Svenska Spels verktyg som ses av Bursell som något positivt, men sedan följer en mer 

bekymmersam uppfattning av bolaget. Inom den kritiska diskursanalysen är det viktigt att 

undersöka vad som utelämnas (Bergström & Boréus, 2018: 320). Det kan uppfattas av Bursell 

att Svenska Spel har börjar konkurrera på en marknad de inte borde. Spellagen (2018:1138) har 

utformats på så vis att Svenska Spel nu får lov att verka på nätcasino, vilket Svenska Spel också 
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valt att göra. Syfte med texten kan vara att läsaren, likt Bursell, ska ifrågasätta syftet med att 

Svenska Spel överhuvudtaget ska erbjuda nästcasinospel. Ytterligare ett syfte till Bursells text 

kan vara att lyfta att det inte är tryggare att spela nätcasinospel hos Svenska Spel än något annat 

spelbolag. 

 

Nedan följer ett citat ur en artikel som David Carlsson skrivit i Göteborgs-Posten i februari 2019, 

en månad efter att den nya Spellagen (2018:1138) om måttfull marknadsföring infördes. Citatet 

riktar fokus på Svenska Spels lansering av deras nya nätcasinospel.  

  

“”Jackpot”. De stora bokstäverna blinkar i vitt och rosa. En person spricker upp i ett leende på 

skärmen. Så ser det ut när svenska spel marknadsför sitt nätcasino i en ny kampanj - efter det 

nya kravet på måttfull marknadsföring... … - Man kan tycka att reklamen är måttfull eftersom 

det inte regnar massor av pengar, men det är just den här kicken som personen får som stör mig, 

som att det är den känslan man får när man spelar kasino, säger Malin Lauber (S), kommunalråd 

i Växjö… …Folkhälsomyndigheten slår fast efter en mätning 2015 att spelberoende påverkas 

mest av reklam för just jackpottar. Sådan reklam tenderar att få personer att spela oftare eller 

för mer pengar än vad de hade tänkt sig.” 

(David Carlsson i Göteborgs-Posten, 2019) 

  

David Carlsson beskriver hur Svenska Spels nya marknadsföring. I dimensionen text i den 

kritiska diskursanalysen kan begreppet transitivitet användas som ett verktyg för att analysera 

konsekvenserna av ord och ordval (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 87). Beskrivningen 

Carlsson målar upp är att känslan att vinna hos Svenska Spel är att det är glädjefyllt, vilket kan 

ge läsaren samma åsikt. Malin Lauber genom Carlssons artikel, problematiserar snarare bilden 

Svenska Spel skapar av känslan man får av att spela på nätcasinospel. Carlsson väljer även att 

lyfta in forskning om hur “Jackpot” är den typ av reklam som påverkar spelberoende mest. 

Carlsson använder i sin artikel tidigare forskning vilket kan ses som ett sätt att underbygga sitt 

påstående om att Svenska Spels marknadsföring är problematisk. Att tillämpa andras ord för att 

tydliggöra sitt argument räknas detta in under den diskursiva praktikens manifesta 

intertextualitet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 77 f). 
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När text med hjälp av den diskursiva praktiken analyseras, studeras de diskurser som förs fram 

reproducerar eller skapar nya diskurser utifrån hur texten förhåller sig till andra diskurser. I 

detta fall kan Carlssons artikel uppfattas som att den reproducerar rådande diskurser att spel om 

pengar och marknadsföring för spel är bekymmersam. 

  

6.1.3 Verkligheten skapad av media  

 

Vems röst som hörs i media kan ha stor betydelse för vilken diskurs som skapas eftersom de 

som kommer till tals avgör vad som lyfts fram och i vilken vinkel det lyfts fram ifrån (Bergström 

& Boréus, 2018: 346). Det är dagstidningarna som själva bestämmer vem som får komma till 

tals i deras tidning. Frågan kan ställas om texten är skriven utifrån att uppmärksamma 

befolkningen på ett socialt problem eller för att sälja lösnummer kring ett ämne som berör 

många. 

 

I den sista dimensionen, social praktik, i Faircloughs tredimensionella modell ställs resultatet i 

den diskursiva praktiken mot en annan samhällsteori, i vår studie socialkonstruktivismen. 

Socialkonstruktivismen utgår från att språket lägger strukturen för hur vi uppfattar och tolkar 

omvärlden (Jönson, 2010: 17 f). Den diskurs som förs genom språket är inte ett neutralt 

instrument, utan att språk och språkanvändningen påverkar människan. Verkligheten skapas i 

socialt samspel och den verklighet som konstrueras blir sann. I analysen kan liknande diskurser 

utläsas, att media skapar en problematisk syn mot Svenska Spel i marknadsföringsfrågan och 

valet att erbjuda nätcasino på sin spelplattform.  

  

Den sociala praktiken används för att förstå hur språket skapar åsikter, sociala relationer och 

praktiker. Hur språket används formar därmed kontexten vi befinner oss i (Bergström & Boréus, 

2018: 311). Det är här forskaren kan se om den diskursiva ordningen som framkommit kan 

bidra till att upprätthålla den sociala praktiken eller om diskursordningen bidrar till att skapa 

social förändring. I analysen har det framkommit att de artiklar studien har valt att använda, 

reproducerar den rådande diskursordningen om Svenska Spels aktörsroll som något 

problematiskt. Analysen har även kunnat uppmärksamma att artiklarna ifrågasätter spel om 

pengar och statens roll som ägare av Svenska Spel. Den verklighet som framställs i media är 
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att spel om pengar och marknadsföring av spel kan ses negativt och att det framförallt måste 

problematiseras när det bedrivs av statligt ägda bolag. 

 

 

6.2 Svenska Spel 

6.2.1 Svenska Spels hemsida och spelverktyg 

 

När man besöker Svenska Spels hemsida Svenskaspel.se, möts kunden direkt av olika 

spelformer som är grupperade i tur alternativt sport & casino. Besökaren måste för att kunna 

gå vidare på Svenska Spels hemsida göra ett val, antingen välja spelformer som är baserade på 

tur alternativt på sport och casino. Om personen väljer tur möts den exempelvis av ordval som 

drömvinsten, guldkant och personlig dragning. Placeringen av dessa ord är högt upp på Svenska 

Spels hemsida, vilket gör det svårt för besökaren att missa. De har även olika inlägg från 

personer som har vunnit stora belopp genom deras spel. Dessa visas upp med stora leenden och 

man underbygger därmed en känsla av att spel och vinst är något glädjande. Eftersom denna 

bild inte ställs i förhållande till något annat kan det skapa en positiv bild hur det känns att spela 

om pengar hos Svenska Spel.  

 

På Svenska Spels hemsida krävs det att besökaren scrollar längst ned för att finna stödlinjer, 

rådgivning eller andra länkar för att kunna få hjälp för sitt spelande. Denna typ av text är till 

skillnad från den andra färgglada texten, svart. Vilket kan resultera i att det blir svårare för 

besökaren att finna dessa länkar eftersom de kan uppfattas som mindre framträdande. Att 

Svenska Spel erbjuder dessa typer av verktyg kan ses som ett sätt för bolaget att ett ansvar för 

sina kunder. Deras verktyg kan också ses utifrån interdiskursivitet eftersom spelproblem har 

blivit en allt större diskussion i samhället och att deras ansvarstagande till kunden kan ses som 

ett svar till den rådande diskursen. 

 

Det finns interaktiva tester för att få svar på vilken typ av spelare en person är. Det finns även 

på Svenska Spels hemsida korta filmer som till exempel lyfter vilka negativa konsekvenser det 

finns av spel. I dessa filmer är det psykologer som uttalar sig. Begreppet manifest 

interdiskursivitet kan kopplas i detta sammanhang eftersom Svenska Spel använder sig av 
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experter i området, vilket kan ses ett tillvägagångssätt för att understryka sin åsikt. Nedan finns 

ett exempel hur man på Svenska Spels hemsida motiverar sitt spelansvar till svenska folket:  

  

“Vår verksamhet baserar sig på omtanken om kunden. Det innebär att vi utvecklar och 

marknadsför våra spel med ett starkt konsumentskydd som drivkraft. Samtidigt som vi 

erbjuder spänning och underhållning till svenska folket, arbetar vi förebyggande för att 

motverka spelproblem. En stor del av vår verksamhet handlar om information, 

utbildning och kontroller av åldersgränserna (20 år för kasinobesök, 18 år för spel och 

lotter i butik och på nätet).”  

(Svenska Spel, 2019a) 

 

I en kritisk diskursanalys tar man vikt vid det som sägs och ställer detta i förhållande till att 

språket kan ändra attityder (Bergström & Boréus, 2018: 307). Svenska Spel skriver att 

verksamheten baserar sig på omtanke om kunden och att detta är en stor drivkraft. 

Fortsättningsvis skrivs att en stor del av deras verksamhet handlar om information, utbildning 

och kontroll samt att de arbetar förebyggande för att motverka spelproblem. Svenska Spel är 

därmed med och skapar en bild av att det sociala ansvaret är bolagets huvudaktivitet. Samtidigt 

erbjuds spel till svenska folket vilket även kan ses som att Svenska Spel menar att de har ett sorts 

samhällsuppdrag som bolag. De vänder sig inte enbart till spelare utan till hela Sveriges 

befolkning. Vilka ord man väljer att använda kan ses om talarens redskap för att förmedla ett 

budskap (ibid.). I detta fall kan texten ses som ett sätt att understryka sitt ansvar som spelbolag. 

 

6.2.2 Spel som en positiv aktivitet 

 

Citatet nedan är ett utdrag från Sveriges Radio P1 (2019) som gjordes med Patrik Hofbauer, vd 

för Svenska Spel. Det är viktigt att ha i åtanke att media, i detta fall i form av radio, kan ses 

som en viktig aktör i skapandet av diskurser i samhället eftersom media når ut till en bred publik 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 68). Således kan det som sägs i denna radiokanal bidra 

till att diskurser skapas och forma människors syn på verkligheten. En ytterligare faktor i 

skapandet av diskurser är omfattningen av lyssnare, eftersom Sveriges Radio är en av de största 

radiokanalerna, kan de vara en bidragande faktor till att skapa allmänhetens verklighetsbild. 
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“För majoriteten av våra kunder så är det spel något positivt. Det är drömmar, det är 

upplevelser, det är glädje, man spelar tillsammans man gör stryktipsrad tillsammans 

till exempel. Det finns massa positivt för ungefär 98 procent av befolkningen. Sen finns 

det ett antal som har risk för att utveckla ett spelproblem och de som har utvecklat ett 

spelproblem. De vi gör är att vi tar fram verktyg för att försöka undvika det här och 

försöka försvåra att det här ska hända…’’ 

 

(Patrik Hofbauer i Sveriges Radio, 2019).  

 

Patrik Hofbauer målar upp en bild av att majoriteten av spelarna upplever spelande som en 

glädjefull aktivitet. När man analyserar Hofbauer språkbruk kan en koppling till Faircloughs 

begrepp transitivitet göras. Transitivitet hjälper oss att undersöka konsekvenser av vissa ordval 

och hur de används (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 87). När Hofbauer väljer att belysa 

den höga procentsatsen kan det uppfattas att spel om pengar ej är ett stort samhällsproblem och 

att han skapar en bild av att spel hos Svenska Spel till stor del inte är problematisk.  

 

De resterande nämns även av Hofbauer som är i en risk, eller är i en spelproblematik. Att nämna 

procentenheter är ett sätt att belysa i hur stor proportion en företeelse är. Om 98% ser spel som 

något positivt kan mottagaren anta att det är 2% som inte gör det. Detta kan ge läsaren en känsla 

av att det är en låg andel av den svenska befolkningen som är i riskzonen att utveckla, alternativt 

är i en spelproblematik. Om Hofbauer istället hade belyst att det var 200 000 svenskar som ser 

spel negativt istället för att beskriva dessa som ett antal hade det kunnat ge mottagaren en annan 

känsla av hur utbrett problemet är. Ordval är viktiga för att belysa vad man vill ha sagt 

(Bergström & Boréus, 2018: 320). Här kan valet av att använda procentenhet istället för antal 

skapa två olika uppfattningar.  

 

 

6.2.3 Svenska Spels ställningstagande till marknadsföring  

I denna del av analysen lyfts Svenska Spels sätt att förhålla sig till den problembild som målas 

upp i media om bolagets marknadsföring.  
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“Ilskan över spelreklamen tror jag nämligen ofta bottnar i en rädsla för att den skulle 

göra fler svenskar spelberoende. Men trots att spelbranschens reklaminvesteringar har 

femdubblats sedan 2010, så ligger andelen svenskar som bedöms ha ett 

problemspelande i princip stilla på under två procent. Dessutom har antalet svenskar 

som spelar om pengar sjunkit de senaste åren. Att koppling mellan spelreklam och 

spelproblem är svag visas också i två studier från i fjol, dels en rapport som genomförts 

av Lotteritilsynet i Norge och en studie från Per Binde och Ulla Romlid.” 

    (Patrik Hofbauer via Svenska Spel, 2019b)  

  

Syftet med marknadsföringen är enligt Patrik Hofbauer (2019b) att uppmärksamma kunden på 

bolagets produkter men även på bolagets spelansvar. Återigen beskrivs omtanken för kunden 

som en viktig del av marknadsföringen hos Svenska Spel och därmed bedrivs marknadsföring 

av riskfyllda spel restriktivt enligt Svenska Spel. I citatet hänvisas till tidigare forskning, att det 

finns en svag koppling mellan marknadsföring och spelproblem. Hofbauer underbygger även 

sitt argument att spelproblematik har sjunkit det senaste året och att spelreklam därmed inte är 

så riskfyllt som den svenska befolkningen tycks tro. Att koppla till tidigare forskning är inom 

den diskursiva praktiken vad som kallas manifest intertextualitet (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000: 77 f). Svenska Spel har rätt i sitt argument att det finns en vag koppling mellan 

marknadsföring av spel och spelproblem. Men Binde och Romlid (2018) skriver också i sin 

studie att spelreklam visst har en faktisk betydelse, studien visar att spelreklam framförallt får 

människor att spela mer och även för mer pengar än planerat. Lotteri- og Stiftelsetilsynet (2018) 

går på samma linje men visar även som presenterat i bakgrunden, att spelreklam är den största 

boven för återfall i spel om pengar. I deras studie framkom att marknadsföring av nätcasinon är 

en avgörande faktor som bidrar till att fler personer spelar (Lotteri- og Stiftelsetilsynet, 2018).  

  

Svenska Spel svarar på deras hemsida på kritik mot deras marknadsföring:  

 

“Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad där vi har sett en ökning av de utländska 

bolagens medieinvesteringar. Syftet med vår marknadsföring är att uppmärksamma 

våra kunder på våra produkter och vårt spelansvar. Men ansvar och omtanke är viktigt 

- riskfyllda spel marknadsförs restriktivt.”  

(Svenska Spel, 2019c)  
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“Svenska spel är restriktiva med reklam för spelformer som bedöms som mer riskabla än andra. 

Marknadsföringen får inte ske på bekostnad av en ökning av sociala problem relaterade till 

spel.”  

(Spela lagom, 2019) 

 

Svenska Spel skriver via sin plattform (Spela lagom, 2019) att marknadsföring av spel inte får 

ske på bekostnad av en ökning av sociala problem relaterade till spel. Svenska Spel skriver att 

bolaget restriktivt marknadsför spel som anses vara riskabla. För att understryka en åsikt eller 

ståndpunkt kan man ta hjälp av tidigare forskning, detta kallas manifest intertextualitet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000: 77 f). I detta fall kan det uppfattas som att Svenska Spel använder 

sig av någon form av riskgrad för att kunna belysa vad som innebär med riskfyllda spel. Vidare 

menar de att bolaget nu befinner sig på en konkurrensutsatt marknad och att det är viktigt att de 

marknadsför sig så att kunden vet om deras produkter och spelansvar. I båda citaten lyfts att 

spel som är mer riskabla än andra marknadsförs restriktivt. Ordet restriktivt är ett betydelsefullt 

ord vilket också ger ordet betydelse och konsekvenser i sammanhanget, nämligen att 

marknadsföring sker med ansvar. På vilket sätt Svenska Spels marknadsföring ska ske restriktiv 

eller hur denna form av marknadsföring kan se ut nämner Svenska Spel inte.  

 

De skriver också att deras marknadsföring inte får ske på en bekostnad av ökande sociala 

problem men tydliggör inte i inlägget hur eller vem som ska konstatera att marknadsföring har 

lett till ett ökat socialt problem. Inte heller nämns det från Spela Lagoms inlägg hur Svenska 

Spel ska gå tillväga för att marknadsföringen inte ska generera i en ökning av sociala problem. 

Inom den diskursiva praktiken menar Fairclough att man aldrig kan undgå att använda ord som 

tidigare nämnts och att orden därmed blir en upprepning av vad som tidigare sagts (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000: 77). Både på Svenskaspel.se och Spelalagom.se beskvier man att 

marknadsföringen sker restriktivt och att man sätter ansvar högt. När man återupprepar samma 

sak kan detta skapa en känsla av sanning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 88).  

 

På Svenska Spels hemsida går det även att läsa följande om deras spelansvar: 
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“Vi strävar efter att erbjuda trygga spelmiljöer och vi informerar om riskerna och 

baksidorna med spel. Ett aktivt spelansvar innebär också att välja bort aggressiva 

försäljningsformer... ...Det skiljer oss från många andra spelföretag”.  

(Patrik Hofbauer via Svenska Spel, 2019d)  

 

Genom att lyfta sitt ansvarstagande och informationsspridning på deras hemsida gällande spel 

och spelandets baksidor, kan det tyda på att bolaget inte blundar för att det finns personer som 

har en spelproblematik. Det kan också leda till att personer som spelar på deras plattform blir 

informerade att det finns hjälp att tillgå på deras hemsida. Svenska Spel skriver att de skiljer 

sig från andra spelbolag. I den diskursiva praktiken, finns begreppet intertextualitet som syftar 

åt att text inte produceras utifrån en ny diskurs utan att man kan se texten bidragande till att 

upprätthålla diskursen den befinner sig i (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 77). I detta fall 

kan Svenska Spels beskrivning av att bolaget vara skapare till att bilden av “vi och dom”. 

Svenska Spel kan därmed vara med att skapa bolagets identitet som ett ansvarsfullt spelbolag. 

I citatet nedan säger Patrik Hofbauer i en artikel gjord av Dagens Nyheter (2019) följande:  

  

“Jag säger inte att vi är felfria men vi försöker åtminstone… …Jag håller med om att 

det varit reklam som varit alldeles för aggressiv, men sedan är det svårt att definiera vad 

som är måttfullt och inte än så länge”  

      

    (Patrik Hofbauer i Dagens Nyheter 2019b) 

 

I denna artikel uttrycker Hofbauer snarare att det har varit marknadsföring från Svenska Spels 

som har varit för aggressiv och instämmer i kritiken som riktas, men lyfter samtidigt att det är 

svårt att definiera vad måttfull reklam innebär. I den kritiska diskursanalysen kan man 

undersöka vart ansvaret läggs i det som sägs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 87). Det kan 

uppfattas som Hofbauer förskjuter kritiken om Svenska Spels marknadsföring eftersom 

begreppet, måttfullhet, enligt Hofbauer är svårtolkat. Eftersom intervjun har genomförts efter 

den nya Spellagen (2018:1138) trädde i kraft, där lagen eftersträvar en måttfull reklamsatsning 

av spel kan man anta att Hofbauer hänvisar till denna lag.  
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Samtidigt kan man studera i vilket syfte Hofbauer medverkar i intervjun av Dagens Nyheter, 

Hofbauer kan i samband med sin medverkan vara med och skapa en förståelse bland läsarna att 

Svenska Spel anser att viss reklam har varit för aggressiv. Detta kan i sin tur skapa en accepterad 

syn mot Svenska Spel om läsaren uppfattar att bolaget inte är felfri men har vilja att förändras. 

I sin tur kan valet av att medverka i Dagens Nyheter leda till att Hofbauer i sin tur marknadsför 

sitt bolag eftersom han nå ut till en stor läsekrets. Om Hofbauers syfte är att indirekt 

marknadsföra Svenska Spel går detta hand i hand med att försöka att sälja en vara eller tjänst 

som är en faktor att ta hänsyn till när man applicerar diskursiv praktik (Fairclough, 1995: 19). 

 

Under tiden denna studie har gjorts har det hänt mycket i debatten om Svenska Spel och deras 

marknadsföring, framförallt för deras nätcasinoreklam. I början försvarade Svenska Spel 

kritiken så som påvisats ovan, men efter att debatten riktigt blossade upp valde Svenska Spel 

att dra tillbaka sin marknadsföring för nätcasino den 8 april 2019. Studien har valt att även lyfta 

deras motivering till det beslutet. 

  

“Men samtidigt indikerar flera undersökningar att de som redan har ett problematiskt 

spelande triggas av reklamen. I Folkhälsomyndighetens rapport kan vi se att gruppen 

med allvarliga spelproblem vuxit kraftigt senaste åren och nu består av cirka 45 000 

personer. Det tyder på att de som redan är i riskzonen påverkas negativt av reklam. Det 

är därför vi nu stoppar nätcasinoreklamen: Helt enkelt för att inte locka personer med 

ett redan riskfyllt spelbeteende till den mest riskfyllda spelformen… Beslutet har 

föregåtts av intensiva interna diskussioner kring hur vi bäst skyddar våra kunder.” 

 (Patrik Hofbauer via Svenska Spel, 2019d) 

I valet att ta bort nätcasinoreklam kan ses som ett steg för Svenska Spel att ta sitt sociala ansvar, 

eftersom motiveringen kom efter intensiva interna diskussioner hur Svenska Spel bäst ska 

skydda sina kunder. Att vd:n går ut till allmänheten med denna motivering kan också väga tungt 

eftersom han innehar en högsta positionen för bolaget. Även att Svenska Spel hänvisar till 

tidigare forskning som berör de negativa effekterna av nätcasinoreklam underbygger också 

enligt manifest intertextualitet för att påvisa att det valet Svenska Spel har gjorts byggs på 
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forskning som kan ses som relevant i sammanhanget (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 77 

f). Hofbauer menar vidare att beslutet har föregåtts av att huvudfokus för Svenska Spel är att 

skydda sina kunder. Om mottagarna tolkar det som att Svenska Spel sätter sitt ansvar för kunden 

främst kan detta på sikt ändra attityden riktad mot Svenska Spels bolag och marknadsföring till 

mer positiv (Bergström & Boréus, 2018: 307). 

 

6.2.4 Den sociala verkligheten  

 

Om vi ställer resultaten från den diskursiva praktiken gentemot den sociala praktiken kan vi se 

att den diskursiva praktiken här hjälper oss att förstå Svenska Spels samhällsansvar på ett nytt 

sätt gentemot vad media uppmärksammat. Den verklighet som Svenska Spel och media skapar 

är att spel ska marknadsföras måttfull. Däremot skiljer sig deras åsikter i frågan vad som innebär 

med måttfull reklam och om spel om pengar gynnar det svenska folket. Från media hörs röster 

som skapar en verklighet av spel som något negativt och att de risker som kopplas till dessa 

inte tas på tillräckligt stort allvar och att marknadsföringen därmed måste ändras. Man anser 

även att det är svårt att skilja på Svenska Spel och statens roll och att deras roll speglar ett 

vinstsyfte snarare än socialt ansvar. Från Svenska Spels håll menar man att marknadsföringen 

tas på stort allvar och man visar prov på detta med att till exempel ta bort reklam för 

nätcasinospel. Samtidigt menar bolaget att de bygger på ett stort socialt ansvar där man sätter 

kundens intresse först. 

 

Varje kommunikativ händelse fungerar som en form av social praktik genom att den återger 

och ifrågasätter den rådande diskursordningen (ibid: 76 f). Medias roll kan uppfattas som att de 

är drivande mot en förändring av den verklighets diskurs som finns om spel om pengar och 

marknadsföring medan Svenska Spel reproducerar diskurser om att spel om pengar inte är så 

problematiskt som media anser och att så länge man tar socialt ansvar kan spel om pengar 

fortsätta bedrivas och utvecklas i rätt riktning.  

 

Man måste ta hänsyn till att dessa två ståndpunkter bygger på olika intressen och att det därmed 

inte går att fastslå vilken som ger den mest rättvisa bilden av spel om pengar och 
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marknadsföring av spel. Men de båda ståndpunkterna kan ses som att de är med och bidrar till 

att skapa en social förändring då frågan om spel och om pengar blivit högaktuell och att fler 

människor nu är insatta i frågan. Särskilt då man från medias håll sätter maktpositionerna i 

samhället i fråga genom att kritisera och uppmärksamma statens roll som ägare av ett bolag 

som genererar i höga vinstutdelningar för statens räkning.  

 

6.3 Svenska Spels sociala ansvar i fokus  

 

Av vad som analyserats på Svenska Spels hemsidor Svensksspel.se och Spelalagom.se och vad 

studien har kunnat utläsa i intervjuer och inlägg från bolagets vd Patrik Hofbauer kan man se 

att bolagets verksamhet baseras på socialt ansvar. Svenska Spel vill framställa sig som ett 

annorlunda spelbolag som sätter sitt sociala ansvar och därmed kunden i fokus. De anger också 

att deras ansvar ligger på en samhällsnivå, eftersom de ansvarar för hela svenska folkets nöje. 

Samtidigt innebär inte spelglädje för hela Sveriges befolkning eftersom vissa personer utvecklar 

en spelproblematik. Forskning visat att idag lider cirka 340 000 svenskar av någon typ av 

spelproblematik (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Från medias håll har det riktats en del kritik 

som studien har belyst i första delen av analysen, Patrik Hofbauer har valt att medverka i 

intervjuer och skriva inlägg kring bolagets ansvar och kan därmed ses som ett sätt att besvara 

kritiken. Samtidigt som Svenska Spel berättar om deras ansvar till sina kunder, kan deras inlägg 

även ses som ett sätt att marknadsföra bolaget och upprätthålla bolagets varumärke.  

 

Svenska Spel erbjuder hjälpverktyg för att motverka spelproblem och har enligt bolaget, en 

restriktiv marknadsföring för spel som bedöms som högriskspel. Svenska Spel hänvisar i vissa 

inlägg till tidigare forskning kring marknadsföring av spel. Att välja att belysa tidigare 

forskning kan ses som ett sätt att underbygga sitt argument och i sin tur skapa en trovärdighet 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 77). Däremot har Svenska Spel i vissa fall endast valt att 

presentera delar av forskningen, vilket har varit den del som kan ses som gynnande för bolaget. 

I Svenska Spels uttalanden och inlägg tidigt detta år, 2019, hänvisade Svenska Spel att 

marknadsföring av spel om pengar inte resulterade i att fler hamnade i en spelproblematik 

(Svenska Spel, 2019b). Den 8 april 2019, gjorde Svenska Spel en helomvändning och valde att 

ta bort all nätcasinoreklam. Svenska Spel hänvisar till att allt fler personer blir beroende av spel 
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och att nätcasinoreklam påverkar dessa personer negativt (Svenska Spel, 2019d). Svenska Spel 

visar därmed att de tar marknadsföring på stort ansvar kopplat till sitt sociala ansvar. 

 

Samtidigt visar Linda Lemarié och Jean-Charles Chebat (2015) i en studie att socialt ansvar i 

spelbolagens marknadsföring leder till att befolkningen får en positiv inställning till 

spelbranschen och till spelbolag. Denna form av marknadsföring kan leda till en större intention 

att spela då spelbranschen upplevs trygg. Studiens fynd blev därmed att den marknadsföring 

som synliggjorde spelproblematik och tog socialt ansvar istället visade sig ha motsatt effekt och 

kunde leda till att fler spelade och därmed att fler kan hamna i en spelproblematik. (ibid.). 

 

7. Avslutande diskussion 

 

Vi har valt att genomföra denna studie för att undersöka vilken bild Svenska Spel skapar av sin 

marknadsföring kopplat till sitt sociala ansvar och hur den mediala diskursen framställer Svenska 

Spels aktörsroll. Artiklarna vi har använt oss av problematiserar i hög grad Svenska Spels 

aktörsroll och deras marknadsföring. Media riktar kritik mot Svenska Spels rådande 

marknadsföring och att de därmed anser att bolaget nonchalera den nya Spellagen (2018:1138). 

Media ifrågasätter även Svenska Spels roll som profitör till staten då artiklarna ansett att vinstsyftet 

har föregått det sociala ansvaret. Lanseringen av nätcasinospel har även av artikelförfattarna 

beskrivits som tveksamt, eftersom de uppfattar Svenska Spels lansering som att de sätter ett 

vinstvärde före sitt sociala ansvar.  

 

Svenska Spel däremot motiverar sin marknadsföring av spelreklam att det sker restriktiv och alltid 

med hänsyn till kundens bästa, vilket de kopplat till bolagets sociala ansvar. I analysen har vi 

kunnat synliggöra att Svenska Spel skapar en diskurs av spel om pengar som något positivt. Under 

studiens gång valde Svenska Spel att ta bort all marknadsföring för nätcasinoreklam eftersom ny 

forskning har visat att reklamen har en negativ påverkan på de som befinner sig i ett spelproblem. 

Frågan kan ställas om nätcasinoreklam blev för svår för Svenska Spel att motivera i relation till 

deras sociala ansvar. Bolaget baseras på kundens bästa och att ha kvar nätcasinoreklamen kunde 

därmed ha skadat det egna varumärket. Samtidigt har vi visat att en sådan typ av marknadsföring 



44 
 

där man sätter kunden i fokus kan leda en positiv inställning till spelbolaget och därmed att fler 

spelar och för mer pengar än tidigare (Lemarié & Chebat, 2015). 

 

Vi anser, likt media, att det är problematiskt i den utsträckningen Svenska Spel bedriver sin 

marknadsföring, eftersom den tidigare forskning som vi har presenterat har visat att spelreklam 

lockar fler personer att spela och kan vara en avgörande faktor för återfall i spel 

(Folkhälsomyndigheten, 2017b). Andra statligt ägda bolag är betydligt mer restriktiva i sin 

marknadsföring, exempelvis Systembolaget. Det kan ses motsägelsefullt att statligt ägda 

Systembolaget inte får uppmuntra till konsumtion av alkohol i sin reklam men Svenska Spels 

reklam får lov att uppmuntra till spel. Det är också uppseendeväckande att Svenska Spel lanserar 

högriskspel, som har visat sig vara en hög risk för att hamna i en spelproblematik 

(Folkhälsomyndigheten, 2017a). Vi anser det vara tvivelaktigt att staten erbjuder spel om pengar 

som kan generera i en ökad spelproblematik då staten ska verka som ett skyddsnät för 

befolkningen. Samtidigt tror vi att de verktyg som Svenska Spel erbjuder och det sociala ansvaret 

de har från regeringen kan hjälpa personer som är i riskzonen för att utveckla ett spelproblem. 

Dock kan vi inte bortse från att Svenska Spel är en profitör till staten och att ett avskaffande i att 

erbjuda spel om pengar skulle leda till stora inkomstförluster för staten.  

 

Avslutningsvis vill vi peka på att spelproblematik är ett komplext område som ofta leder till många 

olika konsekvenser för den som drabbas och dennes anhöriga. I relation till den massiva reklamen 

för spel kan det vara ännu svårare att bli kvitt en problematik. Hur illa vi än tycker att spelreklam 

är och vilka negativa effekter vi vet att det kan orsaka kan vi samtidigt inte säkert säga att en 

minskning av spelreklam kommer leda till ett minskat problem, eftersom det inte gjorts några 

studier på detta. Dock vet vi att det krävs en attitydförändring i samhället för att minska 

spelproblematiken i stort. Spelproblematik ses som ett växande socialt problem är det högaktuellt 

att ny och bredare forskning görs på ämnet, bland annat för att ge kunskapsstöd till lagstiftning 

som bidrar till ett bättre skydd för befolkningen. 
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