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Abstract 
Syftet med denna undersökning var att jämföra upplevelsen av spelreklam och självbild mellan 

grupperna spelberoende individer och icke-spelberoende individer. Detta gjordes med hjälp av en 

egenkomponerad enkät sammansatt med Rosenbergs formulär, där den egenkomponerade 

enkäten skulle fånga upp spelreklam och Rosenbergs självbilden. Deltagarna i studien var både 

män och kvinnor. De i gruppen spelberoende befann sig under behandling. Gruppen icke-

spelberoende bestod av högskolestudenter. 

   Tidigare forskning inom detta område har uttryckt att personer med spelproblem upplevt att de 

påverkats i större utsträckning än andra av spelreklam. Det finns även teorier som säger att ett 

spelberoende har bidragit till att påverka individens själbild på ett negativt sätt. 

   Undersökningen som har avhandlas i denna uppsats har påvisat statistiskt signifikanta 

skillnader mellan grupperna spelberoende respektive icke-spelberoende, både gällande 

upplevelsen av den egna självbilden samt upplevelsen av spelreklam. 

 

   Nyckelord: Spelberoende, reklampåverkan, självbild. 
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Introduktion 

Alla känner nog igen sig i att ha sett någon form av spelreklam och för en stund drömt sig 

bort till hur en vinst skulle kunna spenderas. 

   Det finns dem som har förlorat all kontroll över sitt spelande så till den grad att det har orsakat 

problem i deras liv. Dessa problem kan exempelvis vara depression, oro och alkoholproblem, 

som i sin tur påverkar deras förmåga att behålla ett jobb och som även kan orsaka friktion i ett 

eventuellt förhållande. Spelberoende kan även provocera den beroende till kriminella handlingar 

för att finansiera sitt spelande. För dessa personer är begäret att spela ofta så starkt att det besitter 

alla deras tankar. Det viktigaste blir nästa insats och hur pengar ska skaffas fram till det. 

Drömmen om rikedom och behovet att vinna för att kunna betala tillbaka skulderna är bränsle på 

elden (Blaszczynski, 1998). 

   Att spela kort om pengar med vänner och familj, bingo spelmaskiner eller skraplotter, alla dessa 

aktiviteter anses roliga och är accepterade former av förströelse. Att spela med goda vänner, 

möjligheten att vinna samt spelmiljön i sig bidrar alla till att göra upplevelsen mer attraktiv och 

spännande. Drömmar om storvinster lockar människor att pröva lyckan; tänk vad en jackpott 

skulle kunna göra. De flesta människor är dock realistiska, de hoppas på att vinna men förväntar 

sig att förlora och satsar därför inte mer än vad de kan avvara. Det kan finnas en känsla av 

besvikelse kopplat till en förlust men detta påverkar inte spelaren och dess familjemedlemmar. 

Det är tydligt att den fysiska upphetsning som upplevs som spänning är huvudfaktorn som 

attraherar folk till att spela (Blaszczynski, 1998). 

 

‘”[…]the wager of any type of item or possession of value upon a game or event of 

uncertain outcome in which chance, of variable or degree, determines such an 

outcome.” (Blaszczynski, 1998, s. 8) 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur spelreklam upplevs av spelberoende personer 

respektive av icke-spelberoende personer. Syftet är även att göra en jämförelse mellan grupperna 

angående den upplevda självbilden.  

 
1 Skiljer sig upplevelsen av spelreklam åt vid en jämförelse mellan spelberoende personer 

respektive icke-spelberoende personer? 

2 Skiljer sig de två ovanstående grupperna åt vad gäller den upplevda självbilden? 

 

Begreppsdefinition 

1 Spelande är utbyte av pengar som följd av ett spel, exempelvis kortspel. 

2 Betting är satsning av pengar på upplösningen av ett framtida skeende, exempelvis 

hästkapplöpning. 

3 Lotterier innefattar utdelning av pengar genom lottnummer, skraplotter, bingo med et 

cetera. 

4 Spekulation är spel med pengar på exempelvis börsen, aktier och företag. 
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Teori 

Spelande och spelberoende 

Spelande är inget nytt eller modernt fenomen. Sociologiska och antropologiska studier har 

visat att spelande är ett allestädes närvarande fenomen som kan hittas hos nästan varje folkslag 

och kultur genom historien. Spelandets popularitet är en intressant fråga eftersom det saknas en 

uppenbar förklaring till drivkraften att deltaga i denna form av nöje. Det finns inget 

underliggande biologiskt behov eller någon substans som producerar en fysiologisk respons så 

som i fallet med alkohol (Blaszczynski, 1998). 

 

   Spelandets fem essentiella komponenter är: 

1. Två eller fler deltagare är involverade (en kan vara en organisation). 

2. Utfallet är baserat på osäkerhet. 

3. Saker av värde omfördelas till som följd av utfallet. 

4. Saker av värde är inte begränsat till pengar. 

5. Deltagande är frivilligt (Blaszczynski, 1998). 

 

Spelberoende definieras i denna uppsats utifrån kriterierna i DSM-IV-TR (se bilaga I). En individ 

måste uppfylla minst fem av de tio kriterier som finns i den listan, för att diagnostiseras som en 

person med spelmani. Ett tecken på att en person är i riskzonen är när denne börjar finansiera sitt 

spelande med pengar avsedda för exempelvis hyra och mat (Binde, 2005). 

   Ett spelberoende kan ta lång tid att utveckla. För vissa personer kan det gå snabbt medan det för 

andra kan ta flera decennier att bli spelberoende. Som spelare kan det vara svårt att dra gränser 

och upptäcka att allt mer pengar läggs på just spelandet. Den som börjar spela allt intensivare kan 

då börja spara in på andra kostnader för att kunna ha råd att spela vidare. Den som är klarsynt 

märker att pengarna inte längre räcker till och drar därför ned på spelandet. För personer som 

saknar denna insikt, att de börjar spela för allt mer pengar, är det en tidsfråga innan de börjar 

spela och leva över sina tillgångar i allt större grad. De sägs då passera en kritisk gräns och 

riskerar att fastna i spelmissbruk. De olika former av spel som är mer beroendeframkallande än 

andra är till exempel travspel, spelautomater samt roulett och Black Jack (Binde, 2005). 

   Många människor lider av ett tvångsmässigt beteendemönster men finner att de kan sluta ett tag 

och ha uppehåll. I vissa av dessa tvångsmässiga mönster finns inget psykologiskt beroende men 
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det psykologiska begäret efter detta kvarstår. Perioder med starkt krav associeras med känslor av 

hot och oförmåga att kontrollera situationen. När någon faller tillbaka i detta mönster är attityden 

till återfallet grundläggande för om personen kommer fastna där igen. De som lyckas vara 

återhållsamma länge börjar se sig själva som starka och fullt kapabla att hantera situationen. De 

som däremot faller åter i mönstret ser det som ett uttalande om dem själva och deras effektivitet. 

De gör uttalanden om sig själva som ”jag är en förlorare” eller ”jag kommer aldrig att klara 

detta”. Eftersom de redan känner sig sårbara på grund av återfallet skadar dessa tankar deras tro 

på dem själva ytterligare. När ett beroende ska behandlas är att få de beroende att vara 

avhållsamma bara en del av jobbet. Synen på hur de tänker och hur de tolkar återfall måste ändras 

för att stärka deras self-efficacy och självförtroende (Pervin, 2005). 

   Bestående beteenden kan ibland ses som personlighet, och variationer i dessa förklaras av 

situationers styrka att påverka beteendet. Hur en person beter sig kan alltså vara 

situationsbetingat. Olika situationer aktiverar olika aspekter av kunskap och genom detta olika 

emotionella och motivationsrelaterade mönster (Pervin, 2005). 

 

Media har ett inflytande på barn och ungdomar som uppmuntrar dem att se spelande som en 

spännande aktivitet. Reklam förskönar spelandet genom att ge det missledande intrycket att 

vinnandet är en rutin och att de flesta spelare är vinnare. De flesta har vunnit någon gång och 

några få av dessa har vunnit riktigt stort. Trots detta är oddsen till företagens fördel och den stora 

majoriteten av spelare förlorar på lång sikt. De flesta spelare återför nästan alltid sina vinster 

genom ytterligare spelande. Det finns en tendens att inte vara nöjd med det som vunnits utan en 

tro att mer pengar kan vinnas genom ytterligare spelande. Tillgängligheten av spelfaciliteter 

påverkar hur många det finns som spelar. Ju större utbud desto fler som spelar. Fler spelare leder 

till större antal som placeras i risk för att utveckla ett beroende. I takt med att spelande blir mer 

populärt och nya former introduceras ökar oron hos välfärdsorganisationer och professioner som 

forskar om den mentala hälsan och som vet hur spelandets avigsida ser ut, så som sociala och 

ekonomiska konsekvenser i form av hunger och bostadslöshet till följd av överdrivet spelande 

(Blaszczynski, 1998). 
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Beskrivande termer för problemspelande är: 

– Personer som har tappat kontrollen över sitt spelbeteende. 

– Tvångsmässigt spelande: okontrollerat begär att spela, överflödigt, beroendeframkallande, 

neurotiskt, patologiskt. 

– Tvångsmässigt beteende: ett ihållande begär att utföra ett beteende som personen i fråga önskar 

motstå vilket inte går på grund av hög ångest som följd av oro att något fruktansvärt kommer att 

hända (Blaszczynski, 1998). 

 

”Tvångsmässiga spelare” är högst motiverade att genomföra sitt beteende, de får subjektiv 

spänning och upphetsning från själva spelandet. Pressen att sluta kommer ofta från utomstående 

källor, människor runt omkring dem som ser deras finansiella misär. Detta sätter spelaren i 

konstant konflikt med sina närmsta. När personen inser att spelandet är ett problem för de 

närmsta och sig själv så är denne på väg mot tillfrisknande. Under tidigt 1980-tal myntade Dr. 

Robert Custer termen patologiskt spelande. Patologiskt indikerar en närvaro av en underliggande 

sjukdomsprocess (Blaszczynski, 1998). 

    

Spelprocessen börjar med operationell och klassisk betingning vilket leder till ökat deltagande i 

spel och förändring i vanemönstret. Operationell betingning sker vid exempelvis spelautomater 

där en vinst delas ut med jämna mellanrum vilket ses som en belöning. Genom att upprepa detta 

mönster blir spelmiljön klassiskt betingad med glädjen över vinsten. Spelare som vinner pengar 

har mer irrationella tankar om sina framtida vinstchanser än spelare som förlorar och de tenderar 

ofta att spela mer. Patologiska spelar uppvisar ett beslutsfattandemönster som upprepade gånger 

ignorerar negativa konsekvenser för att få direkt tillfredställelse eller lättande av obekväma 

sinnesstämningar direkt kopplade till deras beroende (Ruth, Brink, Veltman & Goudriaan, 2010). 

   Likheter mellan patologiskt spelande och drogberoende har påvisats och dessa likheter är av 

fenomenologisk, epidemiologisk, klinisk, genetisk och neurobiologisk karaktär. Därför bör 

patologiskt spelande karaktäriseras som ett icke-substantiellt beroende med ett tvångsmässigt 

begär efter en icke-drog relaterad belöning (Mutschler, Bühler, Diehl, Mann & Kiefer, 2010). 

   Impulsivt val är en form av impulsivitet som kan mätas genom intertemporala valuppgifter. I en 

temporal valuppgift väljer en person mellan två eller fler objekt som har tillskrivits olika värden. 

I dessa uppgifter väljer subjektet mellan en liten men direkt belöning eller en större belöning som 
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utdelas efter en fördröjning. Studier på både människor och djur visar att en nedvärdering av den 

fördröjda belöningen resulterar i en preferensomkastning i vilken den mindre och direkta 

belöningen väljs över den större men fördröjda belöningen. Ett större impulsivt val har 

rapporterats i patienter med ett patologiskt spelberoende och/eller drogberoende. Därigenom kan 

ett stort impulsivt val associeras med skeva val som föredrar direkt belöning av exempelvis 

spelande istället för långsiktiga belöningar så som en anställning eller en familj. (Voon, 2010). 

 

Det är inte alla spelformer som leder till problem. Olika grad av risk är associerat med olika typer 

av spel. Det är väldigt få personer som upplever nedsatt kontroll vid köp av lotter. Det är en 

fördröjning mellan köpandet och dragningen. De spelformer som anses riskfyllda är 

hästkapplöpning och spelmaskiner. Här är fördröjningen mellan köpet, insatsen och resultatet 

väldigt kort och möjligheten till ytterligare spel stort, oftast endast ett par sekunder eller minuter. 

De typer av spelande som leder till förlorad kontroll har ett fåtal gemensamma element: 

 

– möjlighet till stor insats, exempelvis hästkapplöpning. 

– möjlighet till frekventa små insatser över relativt korta perioder (spelmaskiner) där intervallet 

mellan spel kan vara mindre än 20 sekunder. 

– tillgängligheten till spel gynnar impulsivitet. 

– placering och öppettider (Blaszczynski, 1998). 

 

För vissa människor är begäret att spela så ihållande och omfattande att det allvarligt stör många 

aspekter av deras eget liv samt även familjemedlemmars och vänners liv. De flesta människor 

spelar inte över sina tillgångar men för vissa är spelandet en passion som dominerar alla aspekter 

av deras liv. De blir besatta med förväntningen inför nästa insats och hur de ska få tag på pengar 

till detta. I dessa fall blir personen tillbakadragen och irritabel och är konstant plågad av oro om 

hur skulder ska betalas tillbaka och hur medel ska finnas för att kunna täcka dagliga 

levnadskostnader och dölja skulderna. Tvångsmässiga spelare upplever ofta följande känslor: 

   Före spelande: ökad upptagenhet med spel till den grad där allt annat slutar vara viktigt. Detta 

upplevs ofta som ett slags begär. En rädsla att missa speltillfällen, irrationellt självförtroende och 

fantasier om att vinna, spänd förväntan över att köpa den vinnande lotten, fantasier om hur 

vinsten ska spenderas, irritation och ilska om något hindrar dem från att spela. 
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   Under spelande: total fokus och uppmärksamhet på spelandet tills allt annat bleknar i 

jämförelse, spänning och fysisk upphetsning manifesterad genom ökad puls, irrationellt 

uppmanade inuti huvudet ”nästa insats kommer jag att vinna”, skrockfullt beteende för att öka 

vinstchanserna. 

   Efter en lyckad session: lättnad och förväntan inför nästa speltillfälle, självförtroende och 

övertygelse att vinsten var ett resultat av de egna kunskaperna, upprymdhet, ökat ego, 

självtillfredsställelse av att ha pengar och kunna imponera på andra personer. 

   Efter att ha förlorat: skuld och ånger, rädsla att andra ska få reda på det, oro över vart pengar 

ska finnas för att kunna täcka levnadskostnader, tankar över vilka lögner som ska användas för att 

täcka över spelandet, självriktad ilska. Beslutelse att aldrig spela igen men samtidigt även tankar 

på hur nya pengar ska fås tag på för att kunna fortsätta jaga förluster samt en önskan att dränka 

problemen med exempelvis alkohol (Blaszczynski, 1998). 

 

Några av de bästa förutsägelserna av patologiskt spelande är: 

 

– Tvånget att jaga förluster. 

– Upprepade misslyckade försök att sluta spela. 

– Spelande som ett svar på negativa känslor så som stress och depression. 

– Trots det att spelandet har lett till utvecklandet av svåra finansiella problem är den 

tvångsmässige spelaren fast besluten att ytterligare spelande kommer att lösa problemen samt att 

en vinst kommer att rädda dem och betala tillbaka skulderna (Blaszczynski, 1998). 

 

Spelproblem och reklam 

År 2003 var Svenska Spel sjätte största annonsör i svensk media. Svenska spelbolag brister 

ofta i sin reklam i det avseendet att de inte upplyser tillräckligt om den faktiska vinstchansen på 

det aktuella spelet. Enligt Rönnberg m.fl. (2000) var cirka 0,5 procent av den svenska 

befolkningen spelberoende, enligt DSM-IV, i slutet av 1990-talet (Binde, 2005). 

   Vilseledande reklam yttrar sig oftast i påståenden och framställning. Vilseledande påståenden 

gäller oftast produktens mängd, art, kvalitet och ursprung. Det finns även produktlöften som kan 

vara vilseledande och en av dessa är vinstchanser för exempelvis tipssystem och lotterier 

(Svensson 2004). 
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   En svensk studie (Jonsson m.fl., 2003) visar att de personer som har spelproblem uppger att 

spelreklam påverkar dem till att spela i högre grad än andra. En tänkbar förklaring är att de som 

påverkas mer av reklam, mer impulsiva personer, är mer benägna att få framtida problem med 

spelandet. En annan plausibel teori är att personer som redan har spelproblem uppger att 

reklamen påverkar dem mer än andra. Den sistnämnda tesen stöds av Grants och Kims studie 

(2001) vilken visar att spelberoende personer upplever att reklam påverkar dem i hög grad. 

Studien visar vidare att spelreklam kan fungera som en impuls till att aktivera en del av hjärnans 

belöningssystem som i sin tur kan kopplas till vissa spelberoendeformer. Med detta menas att 

reklam kan påskynda vissa personers utvecklande av ett spelberoende. Det talas om ett flertal 

faktorer som kan kopplas till spelmissbruk och som även kan återfinnas i spelreklam. Två av 

dessa faktorer har behandlats kort ovan; hjärnans belöningssystem och impulsiv personlighetstyp. 

Andra faktorer är tillgänglighet till spel, att man vinner en stor summa i början av sitt spelande, 

en övertro på den egna spelskickligheten samt så kallad sensation seeking. Begreppet innebär att 

en person har ett mycket stort behov av att känna spänning. Detta behov kan tillfredsställas 

genom upprepat spelande av personen för att bevara anspänningen på en tillräckligt hög nivå. 

Spelreklam lockar personer till att spela och känna spänning genom att annonsera om jackpott 

och andra stora vinster. Personer som vinner en stor summa relativt tidigt i sin spelkarriär kan 

utveckla en övertro till sin egen spelskicklighet, och därmed få intrycket att de på lång sikt kan 

tjäna mycket pengar på spelandet. Spelreklam förmedlar ofta ett sådant budskap och försöker 

övertyga spelande personer till att tro att det är enkelt att vinna pengar. Den ständigt 

återkommande frågan är i vilken utsträckning spelreklam påverkar personer, spelberoende eller 

inte, till att spela mer (Binde, 2005). 

 

Ekonometriska studier och enkätundersökningar 

Binde (2007) omnämner användandet av två olika forskningsansatser för att skaffa sig 

kunskap om hur reklam kan påverka spelandet. Den ena är så kallade ekonometriska studier, där 

företagens reklamutgifter ställs i förhållande till försäljningen av företagens spelprodukter. Den 

andra forskningsansatsen utgörs utav enkätundersökningar där deltagarna tillfrågas hur de 

uppfattar och reagerar på spelreklam. (Binde, 2007) 

   Ping Zhang (2004) har genomfört ekonometriska undersökningar i USA. Syftet med dessa 

undersökningar var att jämföra reklamvolym med försäljningsvolym i amerikanska lotteribolag 
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för att kunna se om ökade reklamkostnader ledde till ett ökade försäljningsintäkter. Zhangs 

undersökningar visade att då reklamutgifterna ökade 1 procent ökade försäljningen med mellan 

0,1 och 0,24 procent. Kritik som riktats mot Zhangs arbete menar att undersökningarna endast 

gäller lotterier och därför inte säger något om spelmarknaden i stort (Binde, 2005). 

   Ett flertal enkätundersökningar (Amey 2001:178; Carlson & Moore, 1998; Clotfelter & Cook, 

1989, Stranahan & O’Malley Borg, 1998) visar att de personer som spelar mer än genomsnittet 

erinrar sig att de sett mer spelreklam än vad andra har gjort. Problematiken med dessa 

undersökningsresultat är att förklara sambandet mellan ökat spelande och erinring av att ha sett 

mer spelreklam. Det finns två olika huvudsakliga förklaringar till sambandet. En utav 

förklaringarna uttrycker att ju mer spelreklam en person ser desto mer spelar de. Den andra 

förklaringen säger att sambandet beror på att personer som spelar mer är mer intresserade av spel 

och således minns mer spelreklam. Det är endast i den sistnämnda studien ovan (Stranahan & 

O’Malley Borg, 1998) som en regressionsanalys har genomförts för att påvisa eventuella 

samband mellan spelreklam och spelande. Analysen visade att de personer som sett mer 

spelreklam än genomsnittet, i TV och affärer, också köpte fler lotter. De personer som hade hört 

mer spelreklam än genomsnittet via radio, köpte däremot mindre lotter än genomsnittet. Samtliga 

enkätundersökningar som nämnts ovan kan inte med säkerhet statistiskt fastställa något hållbart 

samband mellan ihågkommen spelreklam och grad av spelande (Binde, 2005). 

 

Självbild 

Santos-Pinto och Sobel (2005) menar att en positiv självbild kan influera beteendet i 

relevanta ekonomiska situationer. De anser att människors överdrivet positiva syn på deras egna 

förmågor kan förklara spelbeteendet. Med detta menar de att när människors förmågor styrks 

leder egocentrisk jämförelse till en mer positiv självbild. Egocentrisk jämförelse innebär att en 

individ i en jämförelse med andra individer anser sig själv vara bättre. En person som vinner 

pengar på spel kan lura sig själv till att tro att denne vann på grund av sin egen skicklighet. En 

spelvinst kan ge en person en överdrivet positiv syn på de egna förmågorna, och därmed i en 

jämförelse med andra personer anse sig själv som förmer. På grund av den stora andelen 

egocentrisk jämförelse är författarna övertygade om att optimism och positiv självbild är vanligt 

förekommande (Santos-Pinto, Sobel, 2005). 
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Drivkraften att se sig själv som en värdig och kompetent individ är en stark motivation för 

självet. Dessa positiva illusioner kan även vara fördelaktiga för den mentala hälsan. Updegraff, 

Emanuel, Suh och Gallagher (2009) ville ta reda på hur människor bibehåller en stabil syn på sig 

själva då självet i vardagen och livet ständigt utsätts för exempelvis besvikelser och förluster. 

Självbildsstabilitet refererar till en persons globala självbild som är konsekvent och inte svänger 

som gensvar på dagliga skeenden. Självet har en abstrakt konstruerad del baserad på självvärde 

med generaliserade personlighetsdrag som ”jag är en smart person”. Den konkreta delen byggs 

upp av självvärdet som endast kan uppnås genom speciella kriterier som tydligt går eller inte går 

att uppnå så som högsta betyg på högskoleprovet. Individuella skillnader i dessa dimensioner 

influerar livstillfredställelse. Instabilitet i självbilden utgör en sårbarhet som gör personen mer 

mottaglig för depression. Det har även visat sig att instabilitet är kopplat till andra maladaptiva 

responser på hot så som ilska och skadliga fysiologiska responser på stress (Updegraff, Emanuel, 

Suh, Gallagher, 2009). 

 

Hypoteser 

    

Hypotes 1: ”Det finns en signifikant skillnad mellan grupperna spelberoende respektive icke-

spelberoende vad gäller upplevelsen av spelreklam” 

 

Hypotes 2: ”Det finns en signifikant skillnad mellan grupperna spelberoende respektive icke-

spelberoende vad gäller den upplevda självbilden” 
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Metod 

Deltagare 

Deltagare i den ena gruppen utgjordes av personer som har ett spelberoende och som har 

sökt hjälp för detta. Deltagare i den andra gruppen utgjordes av icke-spelberoende personer. 

Deltagarna i studien är inte selekterade genom något urval. Detta mot bakgrund av att 

undersökarna inte har någon förkunskap om dem som deltar i studien. Det enda kriteriet som 

deltagaren i gruppen spelberoende måste uppfylla är att denne har eller har haft problem med 

spelandet. Deltagare i gruppen icke-spelberoende ska i sin tur uppfylla kravet på att de inte har 

något problem med sitt spelande. Undersökningen har inte till uppgift att klargöra i vilken grad 

personer spelar. Detta innebär att de svar som inkommer från personer med ett nuvarande eller ett 

tidigare spelberoende, inte kommer att jämföras inbördes för att försöka särskilja de olika grader 

av spelproblem som finns. Den kontaktperson som författarna varit i kontakt med och som 

arbetar med personer med spelproblem, poängterar att de enkäter som skickats tillbaka till 

författarna kommer från personer som befinner sig i olika stadier av tillfrisknande. 

   Antalet deltagare i de två grupperna var sammanlagt 81 stycken. Av dessa återfinns 29 stycken 

i gruppen spelberoende och 52 stycken i gruppen icke-spelberoende. Den förra gruppen bestod av 

23 män och 6 kvinnor. Gruppen med icke-spelberoende bestod av 18 män och 34 kvinnor. 

Könsfördelningen sett över samtliga deltagare blir således 41 män och 40 kvinnor. 

 

Instrument 

Författarna har genomfört denna undersökning dels med hjälp av en egenkonstruerad enkät 

och dels med hjälp av ett redan befintligt formulär, i form av Rosenbergs Self-Esteem Scale, som 

har till uppgift att skatta en persons upplevda självbild och självförtroende. Rosenbergs formulär 

består av tio frågor som syftar till att försöka klargöra huruvida personen som gör testet lider av 

dåligt självförtroende eller inte. Exempel på frågor i Rosenbergs formulär är ”jag är nöjd med 

mig själv?” och ”ibland tycker jag att jag är en dålig person?”. Deltagaren svarar på frågorna i 

formuläret som sedan jämförs med en svarsmall för att räkna ut deltagarens poäng. På var och en 

av de tio frågorna kan deltagaren få mellan 0-3 poäng. Högsta poäng som är möjligt att få på 

testet är 30. De som ligger under femton poäng sägs ha lite sämre självförtroende vilket indikerar 

att personen bör vidta vissa åtgärder, för att öka sitt självförtroende och därmed sitt egna 

välmående (Merey, 2009). 
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   Den egenkonstruerade enkäten som behandlar spelreklam innehåller fem frågor som vardera 

har fem olika svarsalternativ i form av en graderingsskala. I enkäten ombedjes respondenten att 

kryssa i könstillhörighet samt vilken ålder denne är i. Skalan innehåller följande svarsalternativ 

där deltagaren ombedjes att kryssa i ett av dessa: 

1. Nej, inte alls 

2. Knappast 

3. Ja, något 

4. Ja, ganska mycket 

5. Ja, väldigt mycket 

 
Exempel på frågor i den egenkomponerade enkäten (se bilaga II) är ”upplever du att spelreklam 

ökar din benägenhet till att spela?” och ”gör spelreklam att du upplever din vinstchans som 

större?” Syftet med sådana typer av frågor är att undersöka huruvida deltagaren påverkas av 

spelreklam. En pilotstudie av denna enkät har genomförts då författarna delat ut enkäten till fyra 

personer, och då bad dem att komma med sina synpunkter på hur frågorna hade formulerats. 

Samtliga av deltagarna i pilotstudien ansåg att frågorna var lättförståeliga och därmed hade 

formulerats på ett tydligt sätt. 

 

Procedur 

Datainsamlingsmetoden har varit densamma för de båda grupper som ingår i denna 

undersökning. Insamlingen av enkäter har möjliggjorts genom personer som författarna varit i 

kontakt med. Dessa två personer, en för varje grupp, har författarna kontaktat via telefon och e-

post. För gruppen spelberoende kontaktade författarna en man som arbetar med att hjälpa 

personer med att komma ur sitt spelberoende. I den andra gruppen kontaktade författarna en 

kvinna som i sin högskoleklass delade ut enkäter. Personerna har mycket hjälpsamt delat ut 

enkäter och skickat tillbaka dessa när de blivit ifyllda. Insamlingen av enkäter från gruppen med 

icke-spelberoende personer har skett genom att enkäter har delats ut och svarats på utav elever 

som läser ett högskoleprogram. För den andra gruppen som består av personer med olika grad av 

spelproblem, har enkäter samlats in från olika städer i Sverige. 
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Etik 

Undersökningen följer de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet har arbetat fram. Dessa 

riktlinjer berör krav på information, samtycke samt konfidentialitet. Kraven på information 

innebär främst att författarna ska informera deltagarna om undersökningens syfte, att deltagande 

är frivilligt samt hur deltagarna ska kunna kontakta författarna. Kravet på samtycke är en utav de 

mest viktiga etiska aspekterna för undersökningen. Författarna ska förutom att informera 

deltagarna om att det är frivilligt att ställa upp, även försäkra sig om att deltagarna ger sitt 

samtycke till att vara med i undersökningen. Kraven på konfidentialitet innebär att underlagen för 

undersökningen, till exempel ifyllda enkäter, förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte har 

åtkomst till dessa. De personer, förutom författarna, som kommer i kontakt med underlagen ska 

informeras om att tystnadsplikt råder. Kravet på anonymitet innebär ytterligare 

försiktighetsåtgärder för att säkerställa deltagarnas konfidentialitet. Med anonymitet menas i detta 

avseende att de ifyllda enkäterna inte kan kopplas till identifierbara individer. Materialet har 

avidentifieras, vilket för med sig att varken obehöriga eller forskare kan identifiera någon av de 

deltagande personerna (Vetenskapsrådet, 2003). 

   Uppsatsens syfte är att jämföra upplevelser av spelreklam och självbild mellan spelberoende 

personer och icke-spelberoende personer. I de geografiska områden där undersökningen 

genomförts, har författarna endast varit i kontakt med personer som själva har ombesörjt 

utdelning och insamling av enkäterna i vår undersökning. Författarna har med andra ord inte varit 

i kontakt med någon deltagare över huvud taget. Detta leder till att undersökningen uppfyller 

anonymitetskravet. Undersökningen uppfyller även kravet på konfidentialitet. De ifyllda 

enkäterna i undersökningen har endast åsetts av de kontaktpersoner som delat ut och samlat in 

enkäterna. Författarna har varit noga med att påpeka, för kontaktpersonerna, att enkäten är 

frivillig att fylla i samt att ifyllda enkäter behandlas med största sekretess. I enkäterna som delats 

ut har det även följt med ett följebrev (se bilaga III) till deltagarna, som förklarar författarnas 

syfte med undersökningen samt att det är frivilligt att deltaga och att deltagaren förblir anonym, 

annat än till kön och ungefärlig ålder. 
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Resultat 

Syftet med den egenkomponerade enkäten var att undersöka huruvida deltagarna i 

undersökningen skiljer sig åt vad gäller deras upplevelser av spelreklam. Deltagarna är indelade i 

två grupper; spelberoende och icke-spelberoende. 

 

Tabell 1. Antalet deltagare, medelvärden samt standardavvikelser för den egenkomponerade enkäten. N = antal 

deltagare, M = medelvärde, SD = standardavvikelse. 

 

 
  N   M   SD      

 

Fråga 2: Upplever du att spelreklam ökar din benägenhet till att spela? 

Spelberoende 29 3,41 1,376 
Icke-spelberoende 52 1,63   ,658 
Totalt  81 2,52 1,017 
 
Fråga 3: Upplever du att spelreklam får dig att spela för större belopp än du hade avsett? 

Spelberoende 29 3,03 1,375 
Icke-spelberoende 52 1,23   ,469 
Totalt  81 2,13   ,922 
 
Fråga 4: Upplever du att spelreklam om storvinst och jackpot lockar dig till att spela  

mer än du hade avsett? 

Spelberoende 29 3,48 1,379 
Icke-spelberoende 52 1,65   ,789 
Totalt  81 2,57 1,084  
 
Fråga 5: Gör spelreklam att du upplever din vinstchans som större? 

Spelberoende 29 3,10 1,372 
Icke-spelberoende 52 1,56   ,725 
Totalt  81 2,33 1,049  
 
Fråga 6: Upplever du att spelreklam framställer spelande som riskfritt? 

Spelberoende 29 4,07 1,132 
Icke-spelberoende 52 3,08 1,152 
Totalt  81 3,58 1,142 
 



 17 

Fråga 1 i den egenkomponerade enkäten är inte inkluderad i tabellen ovan då denna utgjordes av 

en ja eller nej fråga. Samtliga 81 deltagare svarade ja på denna fråga. För de frågor som finns 

med i tabellen ovan visade en ANOVA-analys på statistiskt signifikanta skillnader i samtliga fall. 

För fråga 2-5 blev F-värdena mycket höga vilket påvisar stora skillnader mellan de nyss nämnda 

grupperna. Resultatet för fråga 2 blev F(1,79) = 61,999, p <.05. Spelberoende personer ansåg att 

spelreklam ökade deras benägenhet till att spela i större utsträckning än vad icke-spelberoende 

personer ansåg. Resultatet för fråga 3 blev F(1,79) = 74,536, p <.05 vilket påvisade att 

spelberoende personer i jämförelse med icke-spelberoende personer ansåg att spelreklam lockade 

dem till att spela för ett större belopp än vad de hade avsett. Resultatet för fråga 4 blev  

F(1,79) = 57,870, p <.05. Spelberoende personer lockades till att spela i större utsträckning än 

icke-spelberoende efter att ha bevittnat spelreklam om jackpot och storvinster. Resultatet för 

fråga 5 blev F(1,79) = 44,194, p <.05. Detta resultat innebar att spelberoende personer 

påverkades av spelreklamen i högre grad än icke-spelberoende personer vad gällde den upplevda 

vinstchansen. I fråga 6 i enkäten uppmättes den minsta skillnaden mellan spelberoende och icke-

spelberoende, ändå var resultatet signifikant då F(1,79) = 13,978, p <.05. Gruppen spelberoende 

ansåg att spelreklam framställdes som mer riskfritt än vad gruppen icke-spelberoende ansåg. Vid 

en jämförelse mellan spelberoende och icke-spelberoende påvisades i samtliga fall ett p-värde 

som var mindre än .05. Standardavvikelsen i grupperna skiljer sig markant åt för de fyra första 

frågorna. Spridningen av värdet runt medelvärdet, standardavvikelsen, var i gruppen 

spelberoende i ett par fall dubbelt så stor som spridningen var för gruppen icke-spelberoende. Det 

var endast i den sista frågan de båda gruppernas standardavvikelser var nära varandra. 
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Syftet med Rosenbergs formulär var att undersöka om det förelåg någon skillnad mellan 

grupperna spelberoende och icke-spelberoende vad gäller den upplevda självkänslan. 

 

Tabell 2. Antalet deltagare, medelvärden samt standardavvikelser för Rosenbergs enkät. N = antal deltagare,  

M = medelvärde, SD = standardavvikelse. 

 

 

  N    M   SD Minimum Maximum 

 

Spelberoende 29 17,83 4,744        9        26 

Icke-spelberoende 52 22,40 4,783        4        30 

Totalt  81 20,12 4,764        4        30 

 

En sammanställning av enkäterna gällande Rosenbergs test visade på en statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna spelberoende och icke-spelberoende i fråga om upplevd självkänsla. 

En envägs-ANOVA resulterade i F(1,79) = 17,144, p <.05. Standardavvikelsen för de respektive 

två grupperna är nästan exakt lika då det skiljer på några få hundradelar. Noterbart är att en enkät 

ifrån gruppen icke-spelberoende renderade i endast fyra poäng och en annan enkät från samma 

grupp i maximala 30 poäng. De enkäterna utgör de två extremvärdena i denna undersökning. 

Minimum och maximum för enkäten är 0 respektive 30. 

 



 19 

Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet av undersökningen att diskuteras samt jämföras med de 

befintliga teoretiska och forskningsmässiga underlag inom det undersökta området. Här kommer 

även denna undersöknings tillförlitlighet att diskuteras. 

 

Diskussion av resultatet av den egenkonstruerade enkäten 

Syftet med den egenkonstruerade enkäten var att undersöka om det förelåg skillnader 

mellan grupperna spelberoende och icke-spelberoende i fråga om spelreklamens inverkan på det 

egna spelandet. 

   I den avslutande frågan i enkäten, huruvida deltagarna anser att spelreklam framställer spelande 

som riskfritt, är medelvärdena för grupperna närmast varandra. Resultatet visade på medelvärden 

på 4,07 respektive 3,08. Detta innebär att deltagarna är överens om att spelreklam ger en något 

missvisande bild av riskerna med att spela. Spelreklam i Sverige och de regler som finns gällande 

detta är ganska diffusa. Reklamen upplyser om att det finns en chans att vinna, men hur stor 

denna chans är brukar de dock inte skylta med. Är en person då impulsiv och i behov av pengar 

kan det vara lätt att finna detta förförande. 

   Deltagarna i gruppen spelberoende ansåg att spelreklam ökade deras benägenhet till att spela i 

ganska stor omfattning medan gruppen icke-spelberoende ansåg att de påverkades i liten 

utsträckning. Detta resultat stämmer överens med resultatet av studien som Jonsson m.fl. (2003) 

genomförde. Även Grant och Kim (2001) har i sin studie kommit fram till att personer med 

spelproblem upplever att spelreklam påverkar dem mer än andra. 

   Frågan om spelreklam om storvinster och jackpot lockade till spel visar åter på skillnader 

mellan grupperna. Deltagare i gruppen av icke-spelberoende personer påverkades i liten 

utsträckning medan personer i den andra gruppen upplevde att sådan reklam lockade dem till att 

spela i större utsträckning. Vare sig det görs spelreklam för storvinster och jackpot eller inte, 

påverkas deltagarna i lika stor utsträckning inom grupperna. Vad gäller reklamens inverkan på 

deltagarnas benägenhet till att spela för större belopp än vad de hade avsett, finns det även här en 

stor skillnad. Medelvärdet är återigen mer än dubbelt så stort för den spelberoende gruppen som 

det är för den icke-spelberoende gruppen. 

   Gruppen av spelberoende personer ansåg att spelreklam bidrog till att den upplevda 

vinstchansen blev något större medan gruppen icke-spelberoende ansåg att reklamen inte 
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påverkade dem nämnvärt i detta avseende. Detta innebär att personer med spelproblem, enligt 

denna undersökning, upplevde att de vilseleddes av spelreklamen i fråga om vinstchanser i större 

utsträckning än andra. Svensson (2004) menar att spelreklam kan vara vilseledande då de faktiska 

vinstchanserna inte omnämns eller överdrivs. Då denna undersökning syftar till att skatta 

deltagarnas subjektiva uppfattning rörande spelreklam och självbild, kan frågan om spelreklam är 

missvisande ur en objektiv synpunkt inte besvaras. Det är troligt att en person med spelproblem 

anser att denne upplever vinstchansen som större än vad den egentligen är, eftersom han eller hon 

faktiskt har problem med spelandet. 

   Som det beskrivits under teoridelen spelande och spelberoende har spelande under alla tider 

lockat människor och varit något roligt att fördriva tiden med. Nya medier har uppstått och 

reklamen lockar många fler att börja spela och grundar redan i tidiga år hos individer en positiv 

syn på spel. Vår undersökning visar att spelberoende i högre grad än icke spelberoende upplever 

att reklam ökar deras benägenhet att vilja spela. Binde (2005) beskriver att ett spelberoende kan 

ta lång tid att utveckla och att en kritisk gräns måste överskridas för att fastna i beroendet. För att 

komma ur detta begär är det synen på en själv som måste ändras, kontroll måste återfås och synen 

på återfall revideras. Eftersom att spelberoende är en så kallad impulskontrollsstörning och de har 

ett stort impulsivt val anser vi att detta gör spelberoende personer mer sårbara för spelreklam. Vår 

undersökning visar att spelberoende i större utsträckning än icke spelberoende påverkas att spela 

för större belopp på grund av reklam och även lockelsen av storvinst eller jackpott får dem att 

spela för större belopp än icke spelberoende som anser sig mindre påverkade eller inte alls 

påverkade av denna sort av lockelse. 

   Binde (2005) menar att det är svårt att påvisa ett samband mellan mängd reklam en person har 

sett och hur mycket denna person sedan spelar. Författarna delar dock Bindes (2005) uppfattning 

om att en person som är mer intresserad av spel säkerligen erinrar sig mer spelreklam än vad en 

person utan intresse för spelande gör. 

 

Diskussion av resultatet av Rosenbergs formulär  

Resultatet av undersökningen visade att medelvärdet för de respektive grupperna skiljer sig 

åt. I gruppen spelberoende var medelvärdet 17,83 och i gruppen icke-spelberoende var 

medelvärdet 22,40. Detta innebär att det enligt denna undersökning finns en statistiskt signifikant 

skillnad mellan grupperna vad gäller den upplevda självbilden.  
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   Santos-Pinto och Sobel (2005) påstår att människor gör egocentriska jämförelser till sin egen 

fördel. Detta kan vara en förklaring till att personer tillskriver sig drag så som ”jag är en vinnare”. 

Detta förutsätter dock att personen har en positiv stabil självbild. Updegraff, Emanuel, Suh & 

Gallagher (2009) talar om självbildsstabilitet. En lång period av spelberoende och förluster skulle 

kunna rubba denna stabilitet i självbilden och göra personen mer sårbar vilket skulle kunna 

fördjupa problemen ytterligare. Om de fångades upp och fick hjälp under denna instabilitet skulle 

kanske deras självbild kunna omstruktureras, med professionell hjälp, till det bättre. Vår studie 

visar att upplevelsen av självbilden skiljer sig mellan de båda grupperna då spelberoende 

personer har en något lägre poäng än de icke spelberoende personerna på Rosenbergs formulär. 

Dock är de spelberoendes gemensamma poäng fortfarande god vilket kan ha påverkats av att de 

alla fått hjälp med sitt problem. 

   Grupperna spelberoende respektive icke-spelberoende har båda ett medelvärde över 15 vad 

gäller Rosenbergs formulär. Individer som har en poäng över 15 anses ha ett bra självförtroende 

och en positiv självbild. Båda de ovanstående grupperna har ett medelvärde som indikerar att 

personerna inom grupperna inte lider av negativ självbild. Skillnaden ligger i att gruppen med 

personer av icke-spelberoende upplever att de har en mer positiv självbild än vad gruppen med 

spelberoende personer gör. 

 

Undersökningens tillförlitlighet 

Författarna är mycket nöjda med att så många personer ville ställa upp och deltaga i studien. 

Enkäterna skickades dock ut under julveckorna vilket gjorde att det var svårt att få tag på 

deltagare, men trots detta fick vi en god uppslutning. Författarna har i denna uppsats utgått från 

att samtliga deltagare i gruppen icke-spelberoende inte har något problem med spelandet. 

   Brister med instrumenten i denna undersökning är att det skulle ha kunnat vara med en 

beskrivning till Rosenbergs formulär då vi från en kontaktperson fick vidarebefordrat att 

formuläret hade upplevts som svårförstått. Svaren tyder däremot på att de flesta har förstått 

formuläret. Den egenkonstruerade delen hade med fördel ha kunnat göras tydligare och mer 

konkret men då hade vi inte fått tag i själva upplevelsen vilket var vad vi var ute efter. Dock 

anser författarna att frågorna i den egenkomponerade enkäten kunde ha varit mer konkreta. 

   Validiteten och reliabiliteten skulle ha kunnat styrkas genom att ha haft fler deltagare och att 

studien skulle ha genomförts flera gånger. Under omständigheterna fanns det ingen tid med detta 
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och författarna anser att resultatet har god validitet och reliabilitet då många personer deltog i 

undersökningen. 

   Under arbetets gång har författarna insett att det inte finns många studier inom detta område. 

Med detta sagt att detta ämne skulle behöva mer uppmärksamhet. Förslag på ny forskning och 

vidareutveckling skulle kunna vara att närmare studera spelreklamens inverkan på individen och 

samhället och även att göra fler studier gällande online-spel så som poker. Det är av största vikt 

för forskningen att komma underfund med hur personer beter sig och fungerar när de lider av ett 

spelberoende. Spelberoende handlar mer om psykiska processer än vad ett alkoholberoende gör. I 

dessa fall handlar det om beroendeframkallande utomkroppsliga kemiska substanser som en 

person utsätter sin kropp för. Den mänskliga kroppen reagerar genom att ta till sig dessa 

substanser och i värsta fall göra personen sjuk i den bemärkelsen att denne blir beroende av 

alkohol. Att en person drabbas av ett spelberoende har ingenting med utomkroppsliga kemiska 

substanser att göra. Exakt vad ett spelberoende beror på är därför mycket vanskligt att utröna. Det 

behövs ytterligare forskning gällande de psykiska processer som försiggår hos en person som 

befinner sig i ett spelberoende. Forskningen behöver också i större utsträckning genomföra 

biologiska studier av den hjärnaktivitet och den hormonutsöndring som sker i kroppen i samband 

med spelande. Ytterligare underökningar om spelreklamens eventuella påverkan på spelandet är 

ett annat exempel på vidare forskning.  

   Förslagsvis bör det investeras mer pengar i forskning om spelande och spelberoende. En större 

ekonomisk satsning på sådan forskning kommer i framtiden förhoppningsvis att resultera i 

effektivare behandlingsmetoder för de personer som drabbas av ett spelberoende. 
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   Bilaga I 

Spelberoende enligt DSM-IV 

 

• Tänker ständigt på spel 

• Behöver spela med allt större summor för att han eller hon skall uppnå den önskade 

spänningseffekten 

• Flera gånger misslyckats med att kontrollera, begränsa eller sluta upp med sitt spelande. 

• Rastlös eller irriterad när han eller hon försöker begränsa sitt spelande eller sluta upp med 

att spela. 

• Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från nedstämdhet  

• Efter att ha spelat bort pengar återvänder han eller hon ofta en annan dag för att 

revanscherna sig. 

• Ljuger för anhöriga, terapeuter och andra personer för att dölja vidden av sitt spelande. 

• Har begått brott som förfalskning, bedrägeri, stöld eller förskingring för att finansiera sitt 

spelande. 

• Äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, utbildnings- eller 

karriärsmöjlighet på grund av spelandet. 

• Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en finansiell krissituation som 

uppstått på grund av spelandet. 

 

Svarar man ja på fem frågor eller fler är man spelberoende. 

Svarar man ja på tre eller fyra frågor är man problemspelare. 

 

 

[Källa: http://www.gameoff.se/img/DSM_IV_med_mall.pdf] 
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 Bilaga II 
Var god att kryssa i det alternativ som bäst stämmer överens med Din uppfattning. 

 
Kön         Man    Kvinna 
 
 
Ålder        16-25 år  26-35 år         36-45 år               46 år eller äldre 
 
                                       
1. Har Du sett reklam för spel på TV, reklampelare eller annan media? 
 
         Ja   Nej 
 
 
 
2. Upplever Du att spelreklam ökar din benägenhet till att spela? 
 

                                                                                        Ja, ganska              Ja, väldigt 
 Nej, inte alls             Knappast    Ja, något            mycket                 mycket 

 
 
 
3. Upplever Du att spelreklam får Dig att spela för större belopp än du hade avsett? 
 

                                                                                        Ja, ganska              Ja, väldigt 
 Nej, inte alls             Knappast    Ja, något            mycket                 mycket 

 
 
 
4. Upplever Du att spelreklam om storvinst och jackpot lockar dig till att spela mer än du 
hade avsett? 
 

                                                                                        Ja, ganska              Ja, väldigt 
 Nej, inte alls             Knappast    Ja, något            mycket                 mycket 

 
 
 
5. Gör spelreklam att Du upplever din vinstchans som större? 
 

                                                                                        Ja, ganska              Ja, väldigt 
 Nej, inte alls             Knappast    Ja, något            mycket                 mycket 
 
 

6. Upplever Du att spelreklam framställer spelande som riskfritt? 
 

                                                                                        Ja, ganska              Ja, väldigt 
 Nej, inte alls             Knappast    Ja, något            mycket                 mycket 
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Bilaga III 

 

ENKÄT 

Detta är en enkät från två psykologistuderande vid Högskolan i Kalmar och tanken är att den ska 

ligga till grund för vår C-uppsats. 

Syftet är att få reda på Din upplevelse av spelreklam och Din upplevelse av Din självbild. 

Vår undersökning sker under vetenskaplig handledning och kommer att presenteras som en 

akademisk uppsats vid Högskolan i Kalmar. 

Att deltaga är frivilligt och anonymt, inga privata uppgifter som kan identifiera personer kommer 

att redovisas. 

 
För ytterligare information kontakta gärna oss: 
 
Markus Hult   Katja Schygge 
mh22gk@student.hik.se  ks22gd@student.hik.se 
 
 
Tack på förhand! 
 
Markus & Katja. 

 


