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Spel om pengar bland unga. En diskursanalys av dagspressens framställning av unga som ägnar 

sig åt spel om pengar. 

 

Matilda Thunberg 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine the media’s portrayal of young people that gamble 

with money. Young in this study refers to people in the age 13 to 30. The following questions 

were examined: How does the press, in this case three newspapers, portray young people who 

gamble with money? What discourses in the selected newspapers, regarding young people who 

gamble with money, are the most prominent? 

 The method used in this study was Faircloughs three dimensional model for 

critical discourse analysis which was used together with a social constructionist point of view. 

The analyzed material contained 53 articles from Aftonbladet, Dagens Nyheter and Metro.  

 The results showed that gambling with money amongst young people are mainly 

portrayed in negative terms and describes leading to a problem-gambling behavior. Several 

factors, for exampel young peoples behaviour related to youth, illusionus thoughts and the 

influence of gambling-companys, was identified to play a part in the portray why young people 

become addicted to gambling with money. The result also showed a portray of young people 

who gamble with money for living without being related to problem-gambling behavior, this 

result had no counterpart in the earlier studied research. Finally the result showed that there are 

mainly young people of the male gender that is described as gamblers.  
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1. Inledning 

 

”Innan nätpokern kom in i hans liv hade han bra betyg och 

tillbringade fritiden på golfbanan och i hockeyrinken. Men så föll han 

för speldjävulen som tog över allt.” 

   (Aftonbladet, 070709, s. 56f) 

Så här beskrivs en ung killes förhållande till spel om pengar i en artikel från Aftonbladet. Spel 

om pengar bland unga har varit ett omdiskuterat ämne i dagspressen den senaste tiden vilket 

denna studie har tagit avstamp i och ska försöka att skildra. Massmedia är dock inte de enda som 

har intresserat sig för spel om pengar bland unga. Även vetenskaplig forskning har 

uppmärksammat och skrivit om fenomenet och delar av detta kommer att återges i studien. 

Svensson (2005) menar att spel om pengar under 1990- och 2000-talet har vuxit 

sig till att bli en del av människors vardag. Han ser utvecklingen som ett resultat av att attityden 

till spel i det svenska samhället under dessa år har blivit mer tillåtande. Detta har bland annat 

märkts genom att staten, som reglerar den svenska spelmarknaden, har tagit beslut om 

etablering av kasinon, lottdragningar i TV, återinförande av spelmaskiner samt öppnande av en 

pokersajt på Internet (Ibid.). Utvecklingen kan även ses som ett resultat av den bild av spel om 

pengar som massmedia och marknadsföring ger (Friberg, 2006). Spel om pengar framställs i 

massmedia som en form av underhållning och som något man gör tillsammans med sina vänner 

och familj som ett sätt att umgås, enligt Friberg. Denna utveckling beskrivs ha lett till att nya 

samhällsgrupper i större utsträckning har börjat ägna sig åt spel om pengar, en av dessa grupper 

är ungdomar (Svensson, 2005). Spelmarknaden framställs av Svensson som att, på samma sätt 

som modeindustrin och musik- och nöjesbranschen, inbjuda ungdomar till en konsumtion som 

kan erbjuda genvägar till sinnesförändringar och ökad självkänsla (Ibid.). Dock kan överdriven 

konsumtion, enligt Friberg (2006), leda till konsekvenser som spelproblem eller spelberoende. 

Dagens marknadsföring och dess bild av spel om pengar kan göra det svårare för ungdomar att 

förstå riskerna som finns och kan därmed få effekten att spel om pengar bland unga ökar vilket 

även skulle kunna öka risken att fler får problem av sitt spelande, anser Friberg (Ibid.).  

Spel om pengar bland unga är ett kontroversiellt ämne. Å ena sidan beskrivs det i 

en del forskning som en, i måttliga mängder, socialt accepterad aktivitet som de unga ägnar sig 

åt på fritiden tillsammans med familj och vänner (Svensson, 2005). Å andra sidan beskrivs det, 

i andra delar av forskningen som att risken att få spelproblem är dubbelt så stor bland unga som 

spelar om pengar jämfört med vuxna (Friberg, 2006). Detta gör det intressant att undersöka vad 
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det är för bilder som media ger av ungas spel om pengar då media beskrivs ha makt att påverka 

hur människor förstår ett visst fenomen samt vad som betraktas som normalt och socialt 

accepterat (Bergström & Boréus, 2005). Media kan med andra ord bidra till hur ungdomarna, 

som ägnar sig åt spel om pengar i någon form, ser på sig själva samt hur omvärlden ser på 

ungas spel om pengar. 

Nyligen tvångsomhändertogs en ung kille på grund av spelberoende (Dagens 

Nyheter, 071121, s. 13). Visserligen gällde detta spelberoende dataspel, men omhändertagandet 

rubricerades som ”spelmissbruk” i artikeln vilket är intressant med tanke på ämnet för denna 

studie. Då spel om pengar bland unga, både i delar av massmedia samt i forskning, framställs i 

negativa termer går det att föreställa sig att ett tvångsomhändertagande för spelberoende även i 

denna form skulle kunna ske. Det är därför av vikt för socionomer, likväl som för andra 

yrkeskategorier som kommer i kontakt med unga, att få en inblick i hur fenomenet spel om 

pengar bland unga skildras i dagspressen då denna med stor sannolikhet påverkar vår bild av 

och uppfattning om fenomenet. Det är även av vikt att undersöka de bilder som dagspressen 

konstruerar och förmedlar av ungdomar som spelar om pengar då dessa bilder sannolikt inte 

bara påverkar inställningen till ungas spel om pengar hos vuxna utan även hos de unga själva. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att genom diskursanalys av artiklar från tre svenska dagstidningar 

identifiera och beskriva diskurser kring unga som ägnar sig åt spel om pengar samt hur dessa 

diskurser kommer till uttryck i beskrivningar av ungdomarna och deras situation. 

Vilka bilder av unga som ägnar sig åt spel om pengar går att urskilja i Aftonbladet, Dagens 

Nyheter och Metro? 

Vilka diskurser dominerar i rapporteringen av unga som ägnar sig åt spel om pengar i 

Aftonbladet, Dagens Nyheter och Metro? 

 

1.2 Definitioner 

1.2.1 Ung 

Ung är ett vitt begrepp. I denna studie syftar ung på personer i åldrarna 13 – 30 år. Att personer 

upp till 30 år ingår i studien grundar sig i att vuxenblivandeprocessen i dagens samhälle har 

förlängts. Den sociala etableringen i yrkeslivet liksom familjebildning och barnafödande sker 

allt senare i livet, oftast först efter 27 års ålder. Mot bakgrund av detta kan den socialt 
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konstruerade ungdomstiden ses som en allt mer utdragen process som ofta sträcker sig till efter 

25 års ålder (Svensson, 2003).  

 

1.2.2 Spelberoende och spelproblem 

Begreppen spelberoende och spelproblem återkommer genomgående i både forskning och 

artiklar som rör spel om pengar bland unga. Spelberoende och patologiskt spelande innebär i 

forskningen att personen i fråga uppfyller de diagnostiska kriterierna för en klinisk diagnos. 

Spelproblem innebär att endast vissa kriterier är uppfyllda, men att spelandet ändå bedöms ge 

allvarliga negativa konsekvenser för individen (Fröberg, 2006). 

 

2. Tidigare forskning 

Nedan kommer tidigare forskning om spel om pengar bland unga att presenteras. Den 

forskning som går att finna när det i denna studie har sökts efter tidigare forskning, med sökord 

som exempelvis ”young”, ”adolescent” och ”gambling”(för alla sökord som använts se under 

metodavsnittet) har behandlat spel om pengar bland unga mestadels i relation till spelproblem 

och spelberoende. Presentationen kommer dock att börja med den mer generella bild av spel 

om pengar bland unga som återfunnits i den forskning som studerats, för att sedan mer gå in i 

den problemrelaterade forskningen. 

 

2.1 Spel om pengar 

Spel om pengar framställs som ett fenomen som ökat bland ungdomar under 1990- och 2000-

talet (Svensson, 2005). Anledningen till detta skulle enligt forskningen kunna vara ändrade 

attityder i samhället, att inställningen till spel har gått från att vara restriktiv till att bli mer 

tillåtande (Jacobs, 2000; Svensson, 2005). Enligt Svensson (2005) kan spel om pengar idag ses 

som ett mer rumsrent fenomen än vad det ansågs vara för några år sedan och förändrade 

distributionsformer har bidragit till att spel kopplas samman med hemmakvällar framför TV:n, 

krogbesök, nöjen och underhållning.  

”Ungdomars spel om pengar kan ur det perspektivet betraktas som en 

del av deras övriga konsumtion av nöjen och upplevelser på en 

expanderande fritidsmarknad”  

(Svensson, 2003, s. 84).  

Svensson (2005) talar även om, i sin genomgång av nuvarande forskningsläge, att ungdomars 

spel om pengar kan betraktas som en del i deras sökande efter en identitet. Det skulle också 
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kunna ses som ett uttryck för ungdomars nyfikenhet på tillvaron och ett sätt att engagera sig 

och reagera på omgivningen (Ibid.).  

”Det kan också bli en ett sätt att hantera de ofta motstridiga känslor 

som dominerar under uppväxten, och den känsla av utanförskap som 

det utdragna vuxenblivandet förstärker i ett individualiserande 

samhällsklimat.”  

     (Ibid., s. 23) 

I förhållande till ovanstående skriver Svensson (2005) att spel om pengar kan vara en strategi 

för unga att hantera de påfrestningar som de möter, men att vid överdrivet spelande kan det 

komma att få konsekvensen att det istället bygger på de ungas känsla av frustration och 

nedstämdhet. Svensson påstår vidare att i vilken omfattning spel om pengar bland ungdomar 

uppfattas som normalt eller inte beror på de sociala och ekonomiska konsekvenser som 

spelandet ger upphov till. De ungas spelande framställs, enligt Svensson (Ibid.) som en socialt 

accepterad aktivitet, även det spelande som bryter mot gällande åldersföreskrifter. Det är först 

när spelandet tar sig orimliga proportioner och ger upphov till negativa konsekvenser som 

omgivningens inställning förändras. Svensson (Ibid.) talar sammanfattningsvis om att de ungas 

spelande formas inom det handlingsutrymme som skapas av olika händelser på spelmarknaden 

och av samhälleliga processer.  

Lotto framställs som den vanligaste typen av spel om pengar som förekommer 

bland unga mer regelbundet (CAN, 2006; Fisher, 1999; Jacobs, 2000; Svensson, 2003). 

Forskningen tar även upp de ungas mer oregelbundna och tillfälliga spelvanor där 

spelmaskiner, spel med kort, snabblotter och vadslagning på sport beskrivs som de vanligaste 

(Jacobs, 2000; Svensson, 2003). Just spelmaskiner och spel med kort framställs som vanligare 

bland unga än bland vuxna i forskningen vilket kopplas till att unga beskrivs föredra snabba 

och kontinuerliga spelformer. Svenssons (2003 & 2005) resultat tyder även på att ungdomar 

har lättare för att låta sig uppslukas av stunden, vilket gör att de kan ägna timmar åt aktiviteter 

som kräver full koncentration.  

 Flera studier kommer fram till att föräldrars spelvanor och tankar kring spel 

påverkar deras barns spelvanor. Bland annat pekar dessa studier på att gränsen mellan spel och 

underhållning har suddats ut i dagens samhälle och spel ses som nöje där hemmet blir en 

spelplats jämte andra (Helling, 2003; Svensson, 2005). Familjen anses, i den studerade 

forskningen, ha en stor betydelse för hur ungas spelvanor utformas då debuten för spel vanligen 

beskrivs ske i familjen (Hardoon & Derevensky, 2002; Magoon & Ingersoll, 2006; Svensson, 
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2003; Svensson, 2005). ”Genom att observera föräldrarna övertar de unga deras vanor och 

inställning till spel” (Svensson, 2005, s. 227). 

Flera studier påpekar att pojkar oftare än flickor spelar om pengar och att deras 

spelvanor skiljer sig åt (CAN, 2006; Jacobs, 2000, Svensson, 2005).  Flickor beskrivs oftare 

välja att spela på sådana spel som inte anses riskabla, till exempel skraplotter och bingo, medan 

pojkar beskrivs välja de spel som anses riskabla, till exempel spelautomater, pokerspel och 

Internetspel. Flickor spelar mer sällan än pojkar, har en senare debutålder samt satsar mindre 

pengar. Flera resultat i olika studier tyder även på att en större andel pojkar än flickor har 

problem med spel eller är spelberoende (CAN, 2006; Ellenbogen, Derevensky & Gupta, 2007; 

Gupta, Derevensky & Marget, 2004; Hardoon & Derevensky, 2001; Hardoon & Derevensky, 

2002; Hardoon, Gupta & Derevensky, 2004; Jacobs, 2000; Svensson 2003; Svensson, 2005).  

 

2.2 Spelproblem och spelberoende 

I merparten av den forskning som berör spel om pengar bland unga framställs detta som ett 

problemområde som uppstått till följd av en rådande positiv attityd i samhället kring 

spelkulturen. Detta gör, enligt den studerade forskningen, att det inte ses lika allvarligt när en 

ungdom spelar om pengar som när en ungdom dricker alkohol, röker eller använder droger och 

att detta i sin tur kan leda till att en eventuell spelproblematik upptäcks senare än den 

egentligen borde och då får fler konsekvenser (Delfabbro & Thrupp, 2003; Gupta, Derevensky 

& Marget, 2004; Hardoon & Derevensky, 2002; Magoon & Ingersoll, 2006; Svensson, 2005). 

Svensson (2005) framställer det som att dagens samhälle är präglat av spel och att den ökade 

exponeringen och konsumeringen av olika spelformer bidrar till att en ökad andel av 

befolkningen får spelproblem, däribland ungdomar. Vidare menar Svensson (Ibid.) att statens 

spelmonopol kan ifrågasättas i förhållande till den beroendeproblematik som spel om pengar 

kan ge upphov till. En anledning till att det finns ett svenskt spelmonopol är enligt 

statsmakterna att det även ska fungera som en hjälp att begränsa spelandet och skydda utsatta 

grupper. Unga anses vara just en sådan utsatt grupp. Dock påpekar Svensson (Ibid.) att staten 

har fått ökade intäkter från spelmonopolet under de senaste åren vilket gör att statens roll som 

förebyggande av spelproblem samt dess skydd av utsatta grupper kan ifrågasättas (Ibid.).  

Svenssons (2005) studie visar även på en problematik kring att kalla ungdomar 

för spelberoende eller patologiska spelare. Han anser att det saknas stöd för att ungdomar som 

uppger att de har spelproblem skulle kunna klassificeras som beroende (Ibid.). Även Hardoon 

och Derevensky (2002) diskuterar, i sin sammanställning av nuvarande forskningsläge 
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svårigheter med att klassificera en ungdom som patologisk, eller beroende, när det gäller spel 

om pengar. Anledningen anges vara de mätinstrument som används för klassificerandet då 

dessa målas ut som konstruerade för vuxna. Detta skulle, enligt Hardoon och Derevensky 

(Ibid.), kunna få effekten att spelbeteenden som ej anses problematiska för vuxna ej heller 

uppmärksammas hos ungdomar, fastän beteendet hos en ungdom kan få helt andra 

konsekvenser än hos en vuxen. Enligt deras studie är dock de resultat som andra olika studier 

fått fram, med användandet av dessa mätinstrument, tillräckliga för att en allmän oro i 

samhället över spelproblem bland ungdomar ska vara befogad (Ibid.). Även Schissel (2001) har 

gjort en genomgång av forskningsläget i fråga om spel om pengar bland ungdomar. Han ser det 

som ett växande fenomen och har funnit att de flesta studier som tar upp problemets omfattning 

beskriver ungas spelproblem som dubbelt så stort som bland vuxna samt att det finns en ökad 

andel minderåriga ungdomar som spelar illegalt. Utifrån detta gör han bedömningen att spel om 

pengar är ett av de snabbast växande beroendeproblemen för ungdomar i samhället. Han 

påpekar även att staten har en del i skapandet av spelproblemen då den tjänar pengar på 

spelmarknaden vilket gör att den inte arbetar så förebyggande som den, enligt honom, skulle 

kunna göra (Ibid.). 

 

2. 3 Familjen 

Ett flertal studier framställer det som att ungdomar med spelproblem, oftare än ungdomar utan 

spelproblem, har föräldrar som har eller har haft samma problem (Delfabbro & Thrupp, 2003; 

Griffiths & Wood, 2000; Hardoon, Gupta & Derevensky, 2004) eller som har problem med 

alkohol eller droger (Gerdner & Svensson, 2003; Hardoon, Gupta & Derevensky, 2004). 

Studiernas resultat visar även på ett samband mellan spelproblem och förhållandet mellan 

förälder-ungdom. De ungdomar som upplever sin uppväxt som otrygg och med en låg känsla 

av tillhörighet i familjen framställs i forskningen som en grupp med högre sannolikhet att få 

spelproblem. De ungdomar som upplever sig ha en förtroendefull relation med föräldrarna samt 

känner stöd hemifrån framställs som en grupp med mindre sannolikhet att få spelproblem 

(Hardoon, Gupta & Derevensky, 2004; Magoon & Ingersoll, 2006; Svensson, 2003). Flera 

studier talar också om att en tidig debut i spel bidrar till att senare utveckla spelproblem och 

debuten i spel beskrivs oftast ske tillsammans med familjen (Fröberg, 2006; Svensson, 2003). 

En australiensisk studie (Schissel, 2001) har undersökt sambandet mellan 

spelvanor i familjen och familjens socioekonomiska status. Resultaten i denna studie pekar på 

att marginaliserade familjer spelar mer, vilket i Australien skulle innebära att spelproblem är 
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vanligare bland ungdomar från ursprungsbefolkningen (aboriginer) än bland övriga ungdomar. 

Studien ger även en bild av att det skulle finnas ett samband mellan att inte känna sig 

inkluderad samt att känna sig maktlös i samhället och att ha spelproblem bland ungdomar 

(Ibid.). Liknande resonemang för Svensson (2003) som ger en beskrivning av att ungdomar i 

familjer som har mindre pengar att röra sig med spelar mer än andra ungdomar. I likhet med 

den australiensiska studien ger han en bild av att den sociala integrationen av olika grupper i 

samhället har betydelse för utveckling av spelproblem. Resultatet av Svenssons studie tyder 

även på att de grupper som framstår som väl integrerade i samhället har mindre problem med 

spel om pengar än de grupper som inte är lika integrerade (Ibid.).  

 

2.4 Alkohol och droger 

I den studerade forskningen beskrivs alkohol och droger ha ett samband med spel om pengar. 

Enligt flera studier skulle problem- och beroendespelare konsumera mer alkohol och vara mer 

troliga att använda droger än jämnåriga utan spelproblem eller spelberoende. Sambandet 

framstår som särskilt tydligt bland pojkar (Griffiths & Wood, 2000; Gupta, Derevensky & 

Marget, 2004; Hardoon & Derevensky, 2002; Hardoon, Gupta & Derevensky, 2004; Winters, 

Bengston, Dorr & Stinchfield, 1998). Gerdner och Svenssons (2003) studie ger en bild av att 

regelbundet konsumerande av alkohol skulle kunna vara den individuella faktor som bäst kan 

förutspå framtida problem med spelande. Vitaro, Ferland, Jacques och Ladouceurs (1998) 

resultat visar däremot att det finns en större risk för problemspelare att utveckla ett alkohol- 

eller drogberoende än för någon med ett alkohol- eller drogberoende att utveckla ett 

spelproblem (Ibid.).  

 

2.5 Spelformer, beteende och uppfattningar hos unga 

Ytterligare en faktor som beskrivs påverka ungas spelproblem och spelberoende är de 

spelformer som förekommer i samhället och då framförallt de spelformer som unga ägnar sig 

åt.  Svensson (2005) ger i sin avhandling en bild av hur snabba och kontinuerliga spelformer, 

såsom kortspel, spelmaskiner, restaurangkasinon, sportvadslagning samt flera av de spel som 

förekommer på Internet, är de mest riskabla spelformerna med högst sammanlagd risk för 

spelproblem. Dessa spelformer har en särskild förmåga, enligt Svensson, att engagera 

ungdomar och fånga deras uppmärksamhet. Svensson (2003) påpekar även i sin studie att det 

verkar som att ungdomar i åldern 15-17 år i högre grad, än personer över 18 år, föredrar sådana 
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spelformer som ovan beskrivs kunna leda till spelproblem. Vidare ger Svensson (2005) en bild 

av att ovannämnda spelformer är vanligare bland ungdomar än bland vuxna.  

”Denna prioritering av riskabla spelformer skulle, jämte en 

ungdomlig inställning till tillvaron, kunna vara en bidragande 

anledning till att spelproblem är betydligt vanligare bland ungdomar i 

åldern 15 till 17 år jämfört med vuxna i åldern 18 till 74 år” 

 (Ibid., s. 179).  

Enligt Svensson (2005) är ungdomar en grupp som är mer benägen att ta risker vilket kan vara 

en anledning till att de dras till dessa spelformer. Moore och Ohtsuka (1999) fann även de, i sin 

studie, resultat som de menar tyder på att ungdomar dras till spelformer som anses mer riskabla 

och att detta är ett drag som är starkare hos pojkar än hos flickor och dessutom tydligare ju 

yngre de är. Även Griffiths och Woods (2000) studie, som är en kunskapssammanställning om 

riskabla spelformer samt spelberoende bland ungdomar, ger en bild av att spelformer som 

lotterier, spelmaskiner samt skraplotter kan betraktas som riskabla spel som ungdomar lockas 

till.  

Svensson (2005) skriver, som tidigare nämnts, att en anledning till att unga 

människor får spelproblem eller blir spelberoende kan vara att de är mer risktagande och 

äventyrliga i sitt beteende. Flera studier bygger på bilden av att ungdomar med spelproblem 

eller spelberoende är mer impulsiva och risktagande i sitt beteende än andra ungdomar (Gupta, 

Derevensky & Ellenbogen, 2006; Hardoon & Derevensky, 2001; Hardoon & Derevensky, 

2002; Nower, Derevensky & Gupta, 2004; Vitaro, Ferland, Jacques & Ladouceur, 1998). 

Gupta, Derevensky och Ellenbogen (2006) beskriver följande beteendemönster som vanligare 

bland ungdomar med spelproblem eller spelberoende än bland övriga: impulsivitet, 

överaktivitet, svårighet att anpassa sig i grupp, avledningsförmåga och lättare att gå till 

överdrift. Detta skulle, enligt studiens utförare, kunna tyda på att ungdomar med spelproblem 

eller ett spelberoende är mindre självkontrollerande än övriga ungdomar men att de utåt sett ger 

sken av att vara bekymmersfria och utåtriktade (Ibid.). Andra studier visar på ett samband 

mellan beteende och spelproblem, där ungdomar med spelproblem beskrivs ha svårare att 

uppföra sig enligt gällande normer, skolkar mer, har sämre betyg och svårare att fungera i 

grupp, än ungdomar utan spelproblem (Gerdner & Svensson, 2003; Gupta, Derevensky & 

Marget, 2004; Hardoon, Gupta & Derevensky, 2004; Winters, Bengston, Dorr & Stinchfield, 

1998). I motsats till ovanstående studie av Gupta, Derevensky och Ellenbogen (2006) har 

Gerdner och Svensson (2003) fått resultat som tyder på att det inte finns något samband mellan 

spel och impulsivitet. En förklaring bakom detta, enligt författarna, skulle kunna vara att de 
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studier som beskriver ett samband har studerat personer som fått någon form av insats antingen 

för spelproblem eller spelberoende, medan Gerdner och Svensson har studerat en hel 

gymnasieskolas elever (Ibid.).  

Flera studier tar upp att många ungdomar med spelproblem eller spelberoende har 

felaktiga uppfattningar om deras förmåga att kunna påverka spelet (Delfabbro, Lahn & 

Grabosky, 2006; Delfabbro & Thrupp, 2003; Griffiths & Wood, 2000; Hardoon & Derevensky, 

2002; Helling, 2003; Svensson, 2003; Moore & Ohtsuka, 1999). Till exempel framställs det 

som att många unga tror att de kan påverka spelets utgång genom att göra vissa ritualer, vilket 

kallas för ”magiskt tänkande” enligt Helling (2003). Han beskriver även hur ungdomar kan 

förväxla att ”nästan vinna” med att faktiskt ha vunnit (Ibid.). Svensson (2003) nämner i sin 

studie reklamens inverkan på ungdomars felaktiga uppfattningar om hur de kan påverka spelet. 

Han ger en bild av att det i reklam ofta ligger en betoning på skicklighet och att just detta är en 

vanlig föreställning hos personer med spelproblem. Genom de intervjuer som han har gjort med 

ungdomar, har han kommit fram till att de ofta betonar skickligheten som avgörande för om de 

vinner eller ej, även vid de tillfällen där det är slumpen som avgör. Studiens beskriver det som 

att dessa typer av föreställningar om skicklighet är dubbelt så vanligt bland personer med 

spelproblem som för övriga.  

”Spelindustrin kommunicerar med ungdomar och andra grupper på 

flera plan. På ett ytligt plan kan det handla om att erbjuda spänning, 

tidsfördriv och nöje, men på ett djupare plan om att påverka hur de 

mår och hur de upplever sig själva”  

(Ibid., s. 91).  

Svensson (2005) försöker i sin studie även ge en bild av varför ungdomar spelar och hur 

samhället påverkar ungdomars uppfattningar och tankar kring detta. Bland annat skriver han att 

ungdomars spelande skulle kunna ses som ”samhälleligt formade handlingsmönster som de 

unga gradvis tillägnar sig” (s. 128, Ibid.), och att spelindustrin lockar både ungdomar och andra 

grupper med budskap om ”genvägar till ekonomisk framgång och realiserandet av sina innersta 

drömmar” (Ibid., s. 177).  

Moore och Ohtsuka (1999) påpekar i sin studie att ungdomar med spelproblem 

har en ”illusion av kontroll” över spelet, det vill säga, att de tror sig kunna påverka spelets 

utgång. Dessutom beskriver Moore och Ohtsuka att ungdomar med spelproblem ser spelandet 

som ett bra sätt att skaffa pengar på och att de anser sig kunna hålla en budget och sluta spela 

när de vill (Ibid.). Delfabbro och Thrupp (2003) hävdar att ungdomar som umgås i en grupp där 

spelande är en central del skapar egna, för dem, gällande normer. Till exempel att spel om 
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pengar skulle vara lönsamt och att det skulle vara mer lönsamt att spela än att skaffa en 

utbildning eller ett arbete (Ibid.). 

En annan anledning till att ovanstående spelformer lockar ungdomar sägs, enligt 

Svensson (2003), vara att de erbjuder en känsla av ”flow” eller ”flyt”, vilket är ett uttryck som 

används för att beskriva ungdomars förmåga att fångas av situationen. ”Flow” beskrivs som ett 

tillstånd då ungdomen blir så uppslukad av det han/hon håller på med att han/hon helt tappar 

känslan för tiden, samtidigt som olika handlingar följer varandra utan att det krävs några beslut. 

Svensson beskriver det som att ungdomen blir  

”nära nog en del av situationen och mister därmed förmågan att 

kritiskt beakta sig själv utifrån” 

 (Ibid., s. 114).   

 

2.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så ges en bild av, i den studerade forskningen, att spel om pengar bland 

unga har ökat de senaste åren vilket ses som en del i att inställningen till spel om pengar i 

samhället har blivit mer tillåtande. Det ges även en bild av att spel om pengar för unga kan ses 

som en del i hanteringen av att vara ung och alla olika påfrestningar som detta kan innebära. 

Vidare beskrivs det vara främst pojkar som ägnar sig åt denna aktivitet. Det går även att finna 

en fokusering kring spelproblem och spelberoende i den studerade forskningen och antalet 

ungdomar med dessa problem beskrivs också ha ökat. En orsak bakom detta beskrivs vara att 

ungdomar är mer risktagande och äventyrliga i sitt beteende samt att ungdomar verkar välja att 

spela de spel som anses mest riskfyllda för att utveckla spelproblem. Den unges familj och 

uppväxtförhållanden pekas också ut som en bidragande orsak till eventuell spelproblematik.  

 

3. Teoretiskt perspektiv 

Detta avsnitt inleds med en kort presentation av socialkonstruktionismen, vilken kan anses 

ligga till grund för diskursanalysens teori och olika metoder (se t.ex. Winther Jørgensen & 

Philips, 2000). Därefter följer en mer allmän beskrivning av diskursanalys som sedan kommer 

att övergå i en mer ingående beskrivning av den för studien valda diskuranalytiska metoden. 

Kapitlet avslutas med en presentation av Blumers respektive Meeuwisse och Swärds 

beskrivning av hur en företeelse kan konstrueras till ett socialt problem. Ett sådant resonemang 

förs i studiens slutdiskussion. 
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3.1 Socialkonstruktionism 

Det socialkonstruktionistiska fältet är brett och angreppssätten många enligt Burr (1995). Detta 

har fått till följd att det ej finns en enhetlig definition av perspektivet. Dock går det att finna 

vissa gemensamma grundantaganden som binder ihop de olika angreppssätten; att kritiskt 

granska ”självklar” kunskap och inte ta något för givet samt att individers olika 

världsuppfattningar är historiskt och kulturellt präglade. Vidare ses kunskap som en produkt av 

social interaktion där möten mellan människor bygger upp olika gemensamma versioner av 

kunskap, vilka även kan ses som diskurser, som konkurrerar med varandra om vilken kunskap 

som är den sanna. Kunskap ses även gå hand i hand med social handling vilket innebär att en 

beskrivning eller konstruktion av världen för med sig att vissa sociala handlingar ses som 

accepterade i samhället medan andra inte är det. Vad som betraktas som kunskap och ses som 

verklighet skapas således genom språket vars innebörd aldrig är självklar utan beroende av vem 

det är som talar (Ibid.).  

 

3.2 Diskursanalys 

Diskurser kan ses som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)” (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 7) samtidigt som de ”skapar världen genom 

läggande av tyngdpunkter och givande av selektiva skildringar” (Börjesson, 2003, s. 19). Som 

ett resultat av detta har diskursanalysen ett alldeles bestämt sätt att se på språk och 

språkanvändning: ”Språket återger inte verkligheten direkt och på ett enkelt sätt utan bidrar 

snarare till att forma den” (Bergström & Boréus, 2005, s. 305). Texter är därför både 

konstruerade och konstruerande. De finns i verkligheten samtidigt som de är med och skapar 

verkligheten (Börjesson, 2003). Diskursanalys vilar således på en socialkonstruktionistisk 

grundhållning och den diskursiva förståelsen får sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000). En annan aspekt av diskursanalys är frågan om makt. Att ett fenomen skildras 

på ett visst sätt innebär inte att det med en annan utgångspunkt eller teori inte skulle kunna 

tolkas på ett annat sätt. Maktkampen som då uppstår inom diskursen är den om vem som har 

rätt att uttala sig om vad. Inom varje diskurs har en talordning utstakats vilken anger vad som 

är socialt accepterat inom diskursens ramar (Bergström & Boréus, 2005; Börjesson, 2003). 

Diskursanalysen utgör en form av kritisk forskning som utforskar maktrelationer i samhället 

genom att undersöka hur och vad som sägs inom en viss diskurs och hur det skulle kunna ha 

sagts annorlunda (Börjesson, 2003; Winther Jørgensen & Philips, 2000). Det är även viktigt i 

en diskursanalys att försöka identifiera vilka tvingande normer som diskursen skapar 
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(Bergström & Boréus, 2005). ”Diskurser bestämmer vilka kategorier som kommer att betraktas 

som logiska och med verkligheten överensstämmande” (Börjesson, 2003, s. 36). En del i detta 

är synen på identitet. Identiteter är föränderliga och genom att undersöka rådande diskurser kan 

inblick ges i vilka förutsättningar och handlingsutrymmen som finns för varje 

identitetsformation (Bergström & Boréus, 2005). Detta görs genom att analysera vad som 

faktiskt har skrivits för att finna ett eller flera mönster i utsagorna och vilka sociala 

konsekvenser som dessa framställningar av verkligheten får (Winther Jørgensen & Philips, 

2000). Detta kan i sin tur göras genom att undersöka vilka handlingsutrymmen som diskursen 

ger samt vad identiteten ställs i opposition till, med andra ord vad den inte är (Ibid.). 

 

3.2.1 Kritisk diskursanalys 

I kritisk diskursanalys ses diskursen som något som både konstituerar den sociala världen samt 

konstitueras av andra sociala praktiker enligt Winther Jørgensen och Philips (2000). Detta 

innebär att kritisk diskursanalys ser diskurs som en viktig del i skapandet av identiteter och 

sociala relationer samt som en viktig del i upprätthållandet av redan existerande identiteter och 

sociala relationer. Därför måste språket analyseras empiriskt i sitt sociala sammanhang. Kritisk 

diskursanalys ser det som sin uppgift att undersöka den diskursiva praktikens roll i 

kvarhållandet av den sociala värld och de sociala relationer som innebär ojämlika 

maktförhållanden mellan olika samhällsgrupper, det vill säga som en diskurs ideologiska 

effekter (Ibid.). Mot bakgrund av detta fyller diskursiva praktiker, enligt Faircloughs 

beskrivning av kritisk diskursanalys, tre funktioner; en innehållsmässig funktion, en 

relationsbaserad funktion och en identitetskonstruerande funktion (Fairclough, 1995). En 

tredimensionell diskursanalys analyserar tre dimensioner; den första dimensionen är textens 

egenskaper (Winther Jørgensen & Philips, 2000),. I textanalysen, av exempelvis en artikel i en 

tidning, fokuseras det på textens ytliga drag, såsom vokabulär och grammatik, vilka konstruerar 

diskursen. Den andra dimensionen är analys av den diskursiva praktiken, vilket innebär att se 

textens konsumtions- och produktionsprocesser, eller med andra ord vilka diskurser som 

uttrycks i skapandet och tolkandet av texten (Fairclough, 1995). Den tredje, och sista, 

dimensionen är en analys av den bredare sociala praktik som texten ingår i. Denna del av 

analysen studerar huruvida den diskursiva praktiken vidmakthåller den rådande 

diskursordningen eller om den snarare förändrar den. Detta görs genom att se till den vidare 

kontext som fenomenet är involverat i, vilket innebär att det inte räcker att endast se till 

fenomenet i sig som undersöks. Det behöver involveras in i ett större socialt och kulturellt 

sammanhang vilket exempelvis kan göras genom införandet av en ny teori (Ibid.). 
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3.2.1.1 Nominalisering, modalitet, metaforer och intertextualitet 

Som hjälp vid analys av texten, i en kritisk diskursanalys, finns olika redskap att använda enligt 

Winther Jørgensen och Philips (2000). Ett urval av dessa, vilka här kommer att presenteras mer 

utförligt är: nominalisering, modalitet, metaforer och intertextualitet.  

 Nominalisering innebär att ett adjektiv eller verb har ersatts med ett substantiv för 

att beskriva en process, vilket gör att deltagarna i processen försvinner vilket i sin tur kräver ett 

tankearbete av läsaren för att reda ut sammanhangen (Bergström & Boréus, 2005). Ett exempel 

är ”polis åtalad för grov misshandel” (Ibid., s. 285) som utan nominalisering skulle se ut på 

följande sätt: ”En polis har åtalats av åklagare för att grovt ha misshandlat sin bekant” (Ibid., s. 

285). För en läsare som endast läser rubriken kan denna således ge en missvisande bild av 

artikelns innehåll. 

Modalitet handlar om i vilken utsträckning som en artikels talare, exempelvis 

artikelförfattaren, instämmer i en sats (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Vid hög grad av 

instämmande i en sats anses artikelns modalitet vara stark. Ett exempel är satsen ”Det är kallt” 

(Ibid., s. 88) vilken har en stark modalitet, medan satsen ”Kanske är det lite kallt” (Ibid., s. 88) 

inte har lika stark modalitet. Kategorisk modalitet är något som media ofta beskrivs använda, 

vilket innebär att tolkningar läggs fram som om de vore fakta. Ett exempel är när det skrivs 

”den är farlig” istället för ”vi anser att den är farlig” (Ibid., s. 88). Enligt Winther Jørgensen 

och Philips så både speglar och främjar detta mediernas auktoritet. 

Metaforer är bildliga uttryckssätt som beskriver saker eller skeenden i termer av 

vad de inte är vilket således innebär att de förstås i termer av något annat 

(Nationalencyklopedin, 2007; Bergström & Boréus, 2005). Ett exempel på detta är när en 

artikel beskriver utvecklingen av pokerspel på svenska skolor som ”lavinartad” (Aftonbladet, 

051220, s. 32). Där ett fenomen (poker) förstås genom ett annat fenomen (lavin). Detta ger en 

bild av poker som något stort och farligt som inte går att värja sig mot. Vilken metafor som 

används i vilket sammanhang ger följaktligen uttryck för den accepterade samhällssynen på det 

fenomenet (Bergström & Boréus, 2005). Man skiljer på aktiva och inaktiva metaforer. En aktiv 

metafor är innovativ och tolkas direkt utifrån sammanhanget av läsaren. Metaforen kan ses som 

ett resultat av kreativt skapande av artikelns avsändare, exempelvis artikelförfattaren. En 

inaktiv metafor är ett uttryck som fått en fast betydelse. Detta innebär att läsaren ofta 

automatiskt förstår innebörden av metaforen utan att behöva göra en tankemässig överföring. 

Inaktiva metaforer är intressanta då de anses säga något om diskursiva mönster som varken 

textens läsare eller avsändare behöver vara helt medvetna om (Ibid.). Ett exempel på en inaktiv 
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metafor är: ”Den lag som förbjuder tv-reklam till barn är full av kryphål” (Ibid., s. 269). 

Kryphål har egentligen inget med lagtext att göra, men då det ofta har använts för att beskriva 

hur det går att ta sig runt en gällande lag förknippas kryphål utan närmare eftertanke med just 

lagar som går att ta sig runt. 

 Intertextualitet beskriver hur kommunikativa händelser, exempelvis en text, 

bygger på tidigare händelser samt hur olika texter relaterar till varandra (Bergström & Boréus, 

2005; Fairclough, 1995; Winther Jørgensen & Philips, 2000). I vissa fall märks detta genom att 

meningar återkommer i olika typer av texter, som exempelvis i SOU-utredningar där vissa 

meningar återkommer gång på gång för att till slut finnas med i den slutgiltiga propositionen 

(Bergström & Boréus, 2005). I andra fall märks det tydligare genom att en typ av text hänvisar 

till en annan typ av text. Det går även att se en text som en del i en intertextuell kedja där en 

text införlivar element från en annan text. Ett exempel är när en medieartikel binds samman 

med en vetenskaplig text genom att införliva delar vetenskapliga resultat i en tidningsartikel 

utan att direkt hänvisa till den vetenskapliga texten. Intertextualitet kan således ses som ett sätt 

att både använda existerande dikurser för att skapa förändring och som ett sätt att bygga på den 

redan existerande diskursen (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

3.3 Hur blir något ett socialt problem? 

Hur en företeelse konstrueras till ett socialt problem är ett område som många intresserat sig 

för. Blumer (1971), som har ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, anser att skapandet av 

sociala problem är en kollektiv process. Det krävs att problemet blir accepterat som socialt av 

samhället i stort, vilket enligt Blumer sker genom fem steg. Det första steget innebär att 

problemet måste identifieras och uppmärksammas av det samhälle där problemet existerar. 

Nästa steg är att problemet måste legitimeras och tas på allvar av samhället, vilket sker genom 

att de förs en diskussion om problemet i det offentliga genom exempelvis massmedia. Det 

tredje steget innebär en mobilisering av olika aktörer som berörs av problemet för att utforma 

åtgärder. Nästa steg är att offentliggöra en åtgärdsplan ute i samhället och det sista steget 

innebär en implementering av planen (Ibid.). 

 Meeuwisse och Swärd (2002) anser att det inte finns något givet svar för vad som 

är ett socialt problem. Dock menar de att det finns olika kriterier som återkommer vid 

definierandet av sociala problem. Dessa ser ut på följande vis: 

– Sociala problem har med samhälle och struktur att göra. 

– Stort avstånd mellan det önskade och det oönskade, en oacceptabel situation. 

– Problemen har med den sociala sfären att göra. 
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– Ett signifikant antal personer eller något som ökar. 

– Problemen är synliga. 

– Åtgärder är möjliga och nödvändiga. 

– Samhälleligt ansvar för att förändra situationen. 

    (Ibid., s. 37ff) 

Dessa kriterier behöver inte alla vara uppfyllda för att något ska definieras som ett socialt 

problem, men kan ändå, enligt Meeuwisse och Swärd, fungera som en checklista (Ibid.). 

 

4. Metod 

4.1 Vetenskapsfilosofisk position 

Studiens vetenskapsfilosofiska position är socialkonstruktionistisk vilket innebär att det i 

studien inte tas någon ställning för vad som är sant eller falskt. Detta innebär att det i avsnittet 

Tidigare forskning ej görs något anspråk på att beskriva ”hur det är”, utan istället görs ett 

försök att återge vad den, för denna studie, valda forskningslitteraturen ger för olika bilder av 

unga och spel om pengar för att kunna analysera likheter eller skillnader med de 

tidningsartiklar som utgör studiens empiriska underlag. Det socialkonstruktionistiska 

förhållningssättet leder vidare till att studiens resultat måste ses som en av flera möjliga 

tolkningar.  

 

4.2 Litteratursökning 

I avsnittet Tidigare forskning har en litteratur- och artikelsökning genomförts för att finna 

relevant information och forskning på området.  

De vetenskapliga artiklarna valdes ut genom sökningar i följande databaser: 

PsycINFO, PsycARTICLES, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts och 

Communication Abstracts. Följande sökord användes: gambling, gaming, gambler, adolescent, 

adolescence, young, youth, teenager, discourse och discourse analysis. Begreppen trunkerades 

för att få med mesta möjliga av forskningen inom valt område. Därefter lästes artiklarnas 

abstrakt igenom för att bedöma huruvida de var relevanta för studiens syfte och frågeställningar 

samt att de verkligen berörde spel om pengar och inte någon annan spelform. Den använda 

doktorsavhandlingen gjord av Svensson (2005) samt rapporten från CAN hittades genom 

sökning i bibliotekskataloger. Rapporterna från Statens Folkhälsoinstitut hittades genom en 

sökning på deras hemsida. En av Statens Folkhälsoinstituts uppgifter är att följa utvecklingen 

av spelberoende och då särskilt uppmärksamma ungdomars spelvanor.  
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De flesta vetenskapliga artiklarna gäller utländska studier. Endast ett fåtal berör 

svenska förhållanden. Försök har också gjorts att hitta diskursanalyser av text som berör 

ungdomar och spel om pengar men några sådana har ej gått att finna. Detta behöver dock inte 

betyda att några sådana ej existerar, utan endast att sådana studier ej har påträffats med denna 

studies sökmetoder. Vidare så berör samtliga vetenskapliga artiklar spelproblem eller 

spelberoende på ett eller annat sätt. Försök har gjorts att hitta tidigare forskning som belyser 

spel om pengar bland unga som fenomen, utan någon koppling till spelproblem eller 

spelberoende, men detta har ej lyckats. Studiens författare har även genom muntlig 

kommunikation varit i kontakt med Thomas Öhlund (6 november, 2007) på Institutionen för 

Socialt Arbete, som bedriver forskning om ungdomsfrågor. På frågan om han kände till studier 

där spel om pengar framställs i mer positiva termer, gav även han en bild av att den forskning 

som existerar kring just unga och spel om pengar i västvärlden är problemfokuserad. 

De vetenskapliga artiklar som rörde preventionsåtgärder och behandling av 

spelproblem har valts bort då bedömningen gjordes att dessa inte var relevanta för studiens 

syfte och frågeställningar. Dessa skulle möjligen indirekt ha kunnat säga något om synen på 

ungas spel om pengar men studien hade blivit för omfattande om denna forskning hade tagits 

med.  

Urvalet av artiklar kan långt ifrån sägas täcka in allt som finns på området om 

ungdomar och spel om pengar. Urvalet till denna studie har dock baserats på vad som är 

relevant för studiens syfte och frågeställningar samt begränsats till det som funnits på de 

utvalda databaserna. Det är möjligt att annan litteratur hade funnits genom användning av andra 

databaser. Det har även begränsats av att vissa artiklar inte funnits tillgängliga kostnadsfritt på 

Internet, samt att vissa artiklar ej har funnits i fulltext och ej heller gått att finna genom en 

sökning i LIBRIS. 

 

4.3 Urval och datainsamling 

Urvalet består av 53 artiklar ur Aftonbladet, Dagens Nyheter och Metro, publicerade mellan 

051031-071031, varav 26 är från Aftonbladet, 18 är från Dagens Nyheter och 9 är från Metro. 

Valet att ha en kvällstidning, en morgontidning och en gratistidning grundar sig på att dessa når 

ut till en stor del av Sveriges befolkning. Aftonbladet och Dagens Nyheter är landets två största 

dagstidningar (TS, 2007) medan anledningen till att Metro valdes ut av de gratistidningar som 

finns är att den finns både i Stockholm, Göteborg och Malmö och då bedöms nå fler delar av 

befolkningen än exempelvis Stockholm City, som förvisso har högre distributionssiffror än 
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Metro (Ibid.), men med begränsningen att den endast finns i Stockholmsområdet. Artiklarna 

hittades genom sökningar i databaserna Mediearkivet (Aftonbladet och Metro) och Presstext 

(Dagens Nyheter) med följande sökord: ung, tonår, pojke, flicka, kille, tjej, spel, pengar, 

hasardspel, poker, spelautomat, oddset, bingo, spelproblem, spelberoende och spelmissbruk. 

Sökorden kan beskrivas som neutrala eller negativt laddade. Att finna mer positivt laddade 

benämningar för spel om pengar har ej lyckats. Sökorden trunkerades för att utöka antalet 

träffar samt kombinerades med varandra för att utöka antalet relevanta träffar (se bilaga 1). 

Detta resulterade i 73 artiklar som vid en närmare genomgång minskade till 53 artiklar som 

verkligen berörde spel om pengar bland unga. Artiklarna som valdes bort berörde visserligen 

spel om pengar men det gick ej att utläsa huruvida personerna som artiklarna handlade om 

befann sig inom, för denna uppsats, vald ålderskategori. I artiklarna som tagits med har 

personerna antingen angetts med ålder eller beskrivits så att det framgår att de befinner sig i rätt 

ålderkategori. Exempelvis har artiklar som hänvisar till ”ungdomar” tagits med, likaså artiklar 

som skriver om skolelever och studenter. Studenter som studerar på högskolan kan även vara 

över 30 år. Men dessa artiklar har ändå tagits med då statistik från Högskoleverket (HSV, 

2006) visar att studiedeltagandet på Sveriges högskolor är störst i åldrarna 21 till 24 år. I de fall 

där åldern varit tveksam har artikeln ej tagits med. Vidare har artiklar valts bort där innehållet 

av artikeln har haft fokus på ett annat fenomen och där spel om pengar bland unga endast har 

nämnts i förbigående. 

Alla sorters artiklar har tagits med i urvalet. Detta för att få en så bred bild som 

möjligt av fenomenet. De 53 utvalda artiklarna består således av 43 nyhetsartiklar, tre artiklar 

som ingår i en reportageserie, fyra debattartiklar, två insändare och en intervju. Majoriteten av 

artiklarna berör svenska förhållanden. Det finns ej någon tanke bakom detta, utan är snarare en 

spegling av hur rapporteringen har sett ut under vald tidsperiod. De få artiklar som har berört 

utländska förhållanden finns ändå med i undersökningen med tanken att de sannolikt påverkar 

läsaren på liknande sätt som de som rör svenska förhållanden. 

 I de löpande referenserna kommer sidnummer i tidningen som artikeln publicerats 

i att anges för Aftonbladet och Dagens Nyheter, men inte för tidningen Metro. Anledningen till 

detta är att Metro har en upplaga i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö. De utvalda 

artiklarna förekommer i alla upplagor men då på olika sidnummer i de respektive upplagorna. 

Studien har avgränsats till en begränsad tidsperiod; 051031 – 071031. Studien har 

vidare avgränsats till artiklar från tre tidningar, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Metro där 

studiens analys endast genomförts på textmaterialet och ej på tillhörande bilder. Anledningen 

till detta är att artikeldatabaserna som artiklarna är hämtade ifrån ej tillhandhåller bilder.  
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4.4 Bearbetning och analys 

Bearbetningen inleddes, som tidigare nämnts, med en genomläsning av samtliga 73 artiklar. Av 

dessa valdes 20 artiklar bort då de vid en närmare granskning ej visade sig överensstämma med 

studiens urvalskriterier. Av de kvarvarande 53 artiklarna gjordes sedan en första kategorisering 

baserat på vilka som kommer till tals i artiklarna. Detta ger en bild av vilka som, av media, ges 

betydelse och makt att uttala sig och definiera fenomenet. Det innebär, för studiens del, att när 

författare till artiklarna återger någon annan, exempelvis en psykolog eller politiker, så räknas 

detta som att det är den som återges som kommer till tals.  Följande grupper har återfunnits: 

branschfolk inom spelindustrin, representanter för olika föreningar (exempelvis Spelberoendes 

Riksförbund och URIS), statliga verk (exempelvis Statens Folkhälsoinstitut), yrkespersoner som 

arbetar med behandling av spelberoende (exempelvis personal från behandlingshem, psykologer 

och socionomer), unga som själva spelar om pengar och enligt artikelns innehåll har ett 

spelberoende samt deras anhöriga, unga som spelar om pengar utan att ha ett spelberoende enligt 

artikeln, politiker, personer som skrivit insändare och journalister. Gruppen journalister syftar 

till de artiklar där journalisten tydligt framför egna personliga åsikter i jagform. Den grupp som 

oftast kom till tals i artiklarna visade sig vara representanter för olika föreningar, därefter 

politiker, statliga verk, branschfolk inom spelindustrin och yrkespersoner som arbetar med 

behandling av spelberoende. Därefter gjordes en tematisering utifrån artiklarnas innehåll i 

relation till studiens syfte och frågeställningar. Detta resulterade till slut i sju olika teman: Hur 

unga är under ungdomstiden kan leda till spelberoende, Spel om pengar relaterat till kön, Spel 

om pengar som en väg till framgång och som illusionen om detta, De unga som offer, Spel om 

pengar som en väg mot ett olyckligt liv, Att dölja sitt spelande och att spela dolt och Ungas 

förhållande till pengar i spel om pengar. En artikel kan återkomma i flera teman beroende på 

dess innehåll och vilka bilder av unga och spel om pengar som gått att urskilja.  

 Efter detta påbörjades arbetet med varje temas artikeltexter. Textanalysen 

genomfördes med hjälp av de begrepp som tidigare presenterats (se s. 17f). De bilder av 

ungdomarna som på detta vis kunde urskiljas och de diskurser om ungdomars spel om pengar 

som kunde identifieras jämfördes sedan med tidigare forskning för att påvisa eventuella likheter 

eller skillnader samt för att försöka urskilja spår av intertextualitet mellan texterna. I analysen 

har betoningen främst varit på den första och tredje dimensionen i Faircloughs kritiska 

diskursanalys, det vill säga diskurs som text och den sociala praktiken. De försök till analys som 

har gjorts enligt den andra dimensionen, den diskursiva praktiken, måste ses som spekulativa 
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antaganden kring hur läsaren kan tänkas tolka artiklarna då produktionen och distributionen av 

artiklarna ej har undersökts. Analysen av den tredje dimensionen, den sociala praktiken, har 

skett genom att resultatet av analysen av artiklarnas text relaterats till tidigare studerad forskning 

samt genom att i diskussionsavsnittet koppla studiens resultat till hur ett socialt problem 

konstrueras. Begreppet diskurs används i analysdelen och syftar, i denna studie, till ”ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Philips, 

2000, s. 7). 

 Studien har i sitt tillvägagångssätt inspirerats av den tidigare gjorda c-uppsatsen 

”Det feta barnet” (Berglund & Karlsson, HT-06), varför likheter kan skönjas. Dock har 

tillvägagångssättet modifierats för att passa denna studies syfte och frågeställningar på ett bättre 

sätt.  

 

4.5 Reliabilitet 

En studies reliabilitet handlar om hur pass tillförlitlig studien är (Bergström & Boréus, 2005). 

En del i detta är intersubjektivitet vilket innebär att undersökningen ska kunna göras om av en 

annan person och samma resultat ska då uppnås. Detta ses som problematiskt i en 

socialkonstruktionistisk studie då denna inte gör anspråk på att berätta hur saker och ting 

verkligen är. Trots detta går det inte att bortse från reliabilitetsfrågan i en 

socialkonstruktionistisk studie vilken i en sådan studie bygger på att forskaren noggrant 

redovisar samtliga led som lett fram till studiens resultat. Vidare är det viktigt för 

intersubjektiviteten i en socialkonstruktionistisk studie att forskaren motiverar sina tolkningar 

(Ibid.) samt sätter en parantes runt sig själv och sina egna värderingar så att dessa inte tar över 

analysen (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

Denna studies reliabilitet kan ha påverkats negativt av att det endast har varit en 

författare som läst och tolkat materialet vilket har inneburit att ingen har kunnat ifrågasätta 

studiens resultat. Dock har försök till att motverka detta gjorts genom att hålla en hög grad av 

transparens studien igenom vilket har inneburit att undersökningens alla olika steg har 

redovisats. Vid granskningen av materialet har studiens författare strävat efter att hålla sig 

främmande till materialet för att på så sätt i möjligaste mån undvika att analysen styrs av 

eventuell förförståelse. Redovisningen av studiens resultat har även underbyggts med flera 

beskrivande citat med förhoppningen att läsaren ska uppfatta att studiens slutsatser är rimliga. 

Citaten har dock valts av studiens författare och redovisningen måste således i detta avseende 

ses som färgad av denne.  
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4.6 Validitet 

Validiteten i en diskursanalys handlar om ifall studien besvarar de forskningsfrågor som den 

har ställt (Bergström & Boréus, 2005). För att bedöma validiteten i en studie beaktas således 

både de använda analysredskapen samt forskaren själv och dennes förförståelse (Ibid.). Om en 

diskursanalys är valid eller inte avgörs genom att titta på sammanhanget (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000). Den analys som presenteras i studien ska ge diskursen en form av sammanhang. 

Vidare bedöms validiteten genom analysens förmåga att förklara dessa sammanhang. I likhet 

med reliabiliteten är det även viktigt för validiteten att det finns en transparens i 

undersökningens olika led så att läsaren kan följa med i processen (Ibid.). 

I denna studie har avsikten varit att skapa en god validitet genom att använda 

relevanta citat för de tolkningar som gjorts, förklara hur tolkningen och texten hänger samman 

samt att hela tiden utgå från studiens syfte och frågeställningar under analysen. En negativ 

inverkan på validiteten är det faktum att det endast är texten i artiklarna som studerats och inte 

bilderna, varför en del i resultaten och analysen gått förlorad. Validiteten i denna studie måste 

även ses utifrån användandet av det socialkonstruktionistiska förhållningssättet. Detta har för 

denna studie inneburit att det ej görs något anspråk på att komma fram till sanningen, då 

sanningen enligt socialkonstruktionismen är mångfacetterad.  

 

4.7 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om huruvida denna studies resultat även kan sägas gälla i andra 

situationer än den nu undersökta (Esaiasson, 2007), med andra ord om studiens resultat kan 

anses vara generella bilder som massmedia ger av unga som spelar om pengar. Med tanke på 

att studiens vetenskapsfilosofiska position är socialkonstruktionistisk och därför ej gör anspråk 

på att avgöra vad som är sant eller falskt kan generaliserbarheten ifrågasättas. Studiens resultat 

är således inte sanningen om ungas spel om pengar. Däremot så visar studiens resultat på att de 

identifierade diskurserna kring ungas spel om pengar existerar och således kan antas delas av 

flera eftersom de förekommer i massmedia. Generaliserbarheten har även påverkats av att det 

endast är tre dagstidningar som undersökts och att detta gjorts under en begränsad tidsperiod 

vilket gör att studiens resultat måste ses som begränsade av just detta. 
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4.8 Etiska aspekter 

Vissa etiska avvägningar har gjorts i denna studie. I resultatdelen så har citat där namn har 

framkommit på personen som figurerar i artikeln tagits bort och ersatts med ”han” eller ”hon”. 

Detta på grund av att artikeln ej gjordes i syftet att vara del av en vetenskaplig studie och 

personerna i den har därför ej gett sin tillåtelse för den här formen av granskning. Trots detta 

går det ändå genom referenslistan att spåra artiklarna. Dock har framträdandet av de specifika 

individerna tonats ner genom borttagandet av namnen i resultatdelen. 

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultat och analys. Detta sker genom att artiklarnas innehåll först 

beskrivs under rubriker som motsvarar de teman som funnits. Efter detta följer en analys av 

temat. 

Av studiens 53 artiklar berör 39 beroendeproblematik runt spel om pengar. Nio 

artiklar berör fenomenet spel om pengar bland unga utan någon koppling till 

beroendeproblematik och fem artiklar skildrar fenomenet genom att ge exempel på personer 

både utan och med beroendeproblematik. Vissa av artiklarna är reportage eller intervjuer med 

unga som spelar om pengar.  

I artiklarna går det ej att urskilja någon skillnad mellan gruppen 13-18 år och 

unga över 18 år i fråga om huruvida spel om pengar framställs som något problematiskt. 

 Av de spelformer som förekommer i artiklarna så nämns poker (både nätpoker 

och livepoker) i 36 artiklar, spel på spelautomater nämns i sju artiklar, spel på trav nämns i tre 

artiklar och vadslagning på sportspel nämns i en artikel. 

 

5.1 Hur unga är under ungdomstiden kan leda  till spelberoende 

Detta tema behandlar bilden som artiklarna ger av att det finns en stor risk att spel om pengar 

bland unga leder till en beroendeproblematik på grund av beteenden som hänger ihop med 

ungdomstiden. 

 Ett antal faktorer nämns orsaka att ungdomar lättare fastnar i ett spelberoende än 

vuxna. Vidare framgår det av artiklarna att det är tonåringar som man syftar på. Sårbarhet 

framställs som en orsak till att ungdomar har lättare för att fastna i ett spelberoende än vuxna 

människor enligt en artikel: 
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”Risken att bli spelberoende är mycket större för ungdomar än för 

vuxna. De är mer sårbara, samtidigt som deras spelande är mera dolt 

än vuxnas spelande.” 

    (Dagens Nyheter, 060626, s. 6) 

I två artiklar från Metro beskrivs hur ungdomstiden är en period där ungdomar testar på saker 

utan att förstå konsekvenserna av dem, samtidigt som de beskrivs vara väldigt påverkbara 

vilket innebär att de lättare tar till sig nya spelformer som kommer ut på marknaden: 

”- Det är i ungdomen man testar grejer. Och då unga inte har den 

vuxnes erfarenhet och trygghetsnät är det lättare att fastna i ett 

beroende.” 

    (Metro, 070302) 

och 

”- Spelberoendet kommer att öka ytterliggare, främst bland 

ungdomarna som är väldigt påverkbara.” 

    (Metro, 070616) 

I en artikel ur Aftonbladet uttalar sig en psykolog om att ungdomar lättare fastnar i spelberoende 

på grund av att de är just ungdomar: 

”Det finns flera anledningar till att unga så lätt hamnar i 

spelmissbruk. Mycket hänger ihop med vanligt ungdomsbeteende.” 

    (Aftonbladet, 060806, s. 48) 

 Ungdomar beskrivs även, i två artiklar från Aftonbladet, som mer villiga att ta risker och söka 

spänning vilket i sin tur anges kunna vara en orsak till att de blir beroende av spel om pengar. 

En artikel använder rubriken: ”Experten: Unga söker spänning i spelandet” (Aftonbladet, 

060806). Även följande citat belyser ovanstående:  

”Ungdomar kan lockas av det som är farligt och riskabelt. Är man 

väldigt liten förstår man inte det här med sannolikhet och slump 

bakom spel.”  

(Aftonbladet, 060125).  

Ytterliggare en artikel från Aftonbladet (051221, s. 10) tar upp att ungdomar inte ”förstår”, i 

detta fall relaterat till värdet på pengar när de spelar vilket gör att de inte slutar när de 

egentligen borde. 

 I nästan samtliga artiklar under detta tema så är det personer som arbetar med 

behandling av spelproblem och spelberoende som uttalar sig. Det är bland annat en psykolog, 

en person från Statens Folkhälsoinstitut som även är ansvarig för en nyöppnad 
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spelberoendemottagning för ungdomar och en forskningschef som både återges i efterhand 

samt citeras direkt i artiklarna. I en artikel är det en före detta spelberoende ung kille som 

numera informerar om spelberoende till ungdomar som uttalar sig. Språket i artiklarna är 

sakligt och informerande utan metaforer eller annat bildspråk.  

 

5.1.1 Analys 

Samtliga artiklar i detta tema får det att framstå som att orsaken till att unga får spelproblem är 

att ungdomstiden är präglad av ett visst sätt att tänka och handla. Ungdomar beskrivs med en 

stark kategorisk modalitet som mer påverkbara, sårbara, oförståndiga och risktagande. Ett 

exempel är artikeln där en ungdom beskrivs som en ”väldigt liten person som inte förstår” 

(060125). Detta är återkommande i samtliga av dessa artiklar, att vara ung beskrivs som ett 

tillstånd och utan individuella kopplingar. Vidare framställs detta som fakta om hur alla unga 

människor är, vilket inte ger utrymme för läsaren att göra andra tolkningar. Detta kan ses som 

en del i konstruktionen att spel om pengar bland ungdomar är problematiskt då det inte ges 

någon motstridande bild av att ungdomstiden skulle kunna påverka deras spel om pengar i 

någon annan riktning än åt problem och beroende. Men det kan även ses som ett exempel på 

hur media bidrar till hur olika fenomen i samhället förstås, vilket Winther och Jørgensen (2000) 

beskriver som att mediernas användning av kategoriska modaliteter både speglar och främjar 

deras auktoritet. Det är ganska troligt att det även finns de unga som faktiskt förstår sannolikhet 

och slump bakom spel, för att koppla till ovanstående citat (060125) dock har artiklarna valt att 

inte visa några sådana bilder utan detta tema domineras av en diskurs som sammankopplar 

spelproblem och spelberoende med ungdomligt beteende, vilket illustreras i ovanstående citat. 

Detta bidrar också till bilden som läsaren får av att spel om pengar bland unga leder till 

problem. 

 Artiklarna går i linje med hur ungdomar beskrivs i forskningen av bland annat 

Svensson (2005) och Helling (2003), det vill säga som mer benägna att ta risker, mer 

äventyrliga i sitt beteende samt med felaktiga uppfattningar om hur de kan påverka spelet. 

Temat kan därför ses som en del i en intertextuell kedja, det vill säga, artiklarna bygger på 

forskning vilket förstärks av att de som uttalar sig i artiklarna är så kallad expertis på området 

som själva har ägnat sig åt forskning. Dock finns det en skillnad. I ovannämnda forskning 

tolkas resultaten som att beteenden som att vara risktagande, mer äventyrlig samt ha felaktiga 

uppfattningar om chansen att påverka spelet är vanligare förekommande bland unga med 

spelproblem eller spelberoende än bland de unga som inte har spelproblem eller är 

spelberoende, medan artiklarna får det att framstå som att alla ungdomar är benägna att ta 
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risker i större utsträckning, är mer äventyrliga samt inte förstår det här med sannolikhet och 

slump i spel om pengar och att alla unga befinner sig i samma riskzon för att få spelproblem. 

Detta kan visa på hur media använder sin makt att lägga fram tolkningar som sanningar 

(Winther Jørgensen & Philips2000).  

 Sammanfattningsvis domineras detta tema av en diskurs som sammankopplar 

spelproblem och spelberoende med ungdomligt beteende. Unga framhålls som sårbara, 

oförståndiga och mer benägna att ta risker utan att förstå konsekvenserna av dessa. Vidare 

beskrivs detta genomgående som fakta och som allmänt för alla unga. 

 

5.2 Spel om pengar relaterat till kön 

Detta tema tar upp den bild som tidningarna förmedlar om könsfördelningen när det gäller unga 

och spel om pengar.  

 Pojkar eller killar nämns i 26 av samtliga 53 artiklar. I två artiklar nämns både 

tjejer och killar, men flickor eller tjejer nämns aldrig ensamma i en artikel som rör spel om 

pengar. I en artikel nämns inget kön men antydan om att det skulle vara killar som spelar görs 

genom följande citat: ”Många har solglasögon, keps och musik i lurarna” (Dagens Nyheter, 

060123, s. 4).  I övriga 23 artiklar nämns unga utan att precisera detta i förhållande till kön. 

I sju artiklar berörs spel om pengar och unga utan att kopplas till spelproblem. I 

samtliga av dessa beskrivs en ung kille som spelar poker. Detta beskrivs genom att ge vad som 

beskrivs som fakta, så som: 

 ”Var tionde kille på gymnasiet spelar nu nätpoker regelbundet.” 

(Dagens Nyheter, 060319, s. 23  

& Aftonbladet, 060319, s. 9) 

och 

 ”Idag är det nästan bara unga killar i åldern 18-25 år som spelar.” 

    (Dagens Nyheter, 051125, s. 4) 

Dessa bilder förmedlas som fakta framtagna genom statistiska undersökningar. Den andra 

bilden är den som ges genom intervjuer och nyhetsreportage om unga som försörjer sig på 

poker. Bland dessa är det med ett undantag endast killar som beskrivs. Dessa framställs i 

termer av hur mycket de har tjänat under sin pokerkarriär och ofta även i vad deras senaste 

vinst resulterade i pengamässigt, det ges i artiklarna ingen information om deras 

familjeförhållanden: 
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”Vinst på två miljoner på tre spel i helgen och en halv miljon på ett 

spel i tisdags. En 21-årig kille från Bergen är troligen Nordens 

hetaste spelare just nu. Poker på nätet är mitt yrke. Sportspel är min 

hobby, säger norrmannen till Sportbladet.” 

    (Aftonbladet, 060928, s. 15) 

De gånger som kopplingar görs till killars familjer är i de artiklar som berör spelproblem och 

spelberoende och där det beskrivs hur killarnas spelproblem har orsakat problem och svårigheter 

i familjerna. 

 I en artikel beskrivs en 26-årig tjej som försörjer sig på poker. I beskrivningen av 

henne nämns inga summor, utan följande går att läsa: 

”Hon är en 26-årig pokerspelare från Göteborg som förut arbetade på 

Casino Cosmopol och började spela poker när hennes lille son hade 

somnat för kvällen.” 

    (Dagens Nyheter, 060319, s. 23) 

När det gäller spelproblem och spelberoende av unga så följer detta ovanstående mönster. I 

artiklarna framställs det som att ”unga killar” och ”pojkar” löper större risk att få spelproblem 

eller spelberoende. Dagens Nyheter beskriver det som att spelandet framförallt är ett problem 

för tonårspojkar och att ”unga män tappar spärrarna i nätpoker” (Dagens Nyheter, 060919, s. 

35). Metro återger en undersökning gjord i Örebro som framställer det som att ”sju procent av 

killarna och två procent av tjejerna låg i riskzonen för spelproblem” (Metro, 060912). I 

samtliga elva artiklar som beskriver en ungdom med spelberoende, och där kön framgår, är det 

en ung kille eller pojke som beskrivs. En artikel från Dagens Nyheter (070116, s. 16) citerar en 

forskare från Statens Folkhälsoinstitut som ansvarar för prevention riktad till ungdomar, där 

hon säger att det finns 13-åriga killar som stannar hemma från skolan en hel termin på grund av 

sina spelproblem, tjejer nämns det inget om. I en annan artikel från Dagens Nyheter målas 

pojkar ut som de som drömmer om att bli pokerproffs och tjäna miljoner. I dessa artiklar är det 

främst unga killar och pojkar som spelar om pengar som uttalar sig.  

 

5.2.1 Analys 

Både artiklarna och studerad tidigare forskning ger en bild av att det är unga killar som 

framförallt ägnar sig åt spel om pengar och även får spelproblem eller är spelberoende. 

Modaliteten i artiklarna är stark vilket kan ses genom att de påståenden som förekommer 

angående killars spelbenägenhet skrivs ut som sanningar. Den diskurs som dominerar i de 

artiklar som belyser unga som försörjer sig på spel om pengar sammankopplar detta med att 
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vara av manligt kön. Dock finns en utmanande diskurs som i en artikel beskriver en person av 

kvinnligt kön som försörjer sig på spel om pengar. Denna diskurs skiljer sig på många 

områden. När killar beskrivs försörja sig på spel om pengar talas det om att de gör karriär som 

exempelvis pokerproffs. De beskrivs även i förhållande till hur mycket de har tjänat. När tjejen 

beskrivs görs det inga kopplingar till någon form av karriär utan istället till hennes familj. 

Familjen nämns inte alls i beskrivningarna av killarna. Diskursen att det främst är killar som 

spelar tyder även på en viss intertextualitet då det görs liknande citat i flera artiklar. Vissa av 

artiklarna har till och med samma citat, exempelvis ovanstående ur Aftonbladet och DN 

(060319). 

 Den övergripande bilden som artiklarna ger, att det främst är unga killar som 

spelar om pengar, stämmer väl överens med den bild som den återgivna forskningen ger. Där 

förs dock en diskussion om huruvida pojkar och flickors spelvanor skiljer sig åt (se t.ex. 

Jacobs, 2000) vilket saknas i artiklarna. Enligt den återgivna forskningen så ägnar sig killar 

oftare åt de former som anses riskabla medan flickor ägnar sig åt de spelformer som anses 

mindre riskabla. Av intresse är att både artiklarna och forskningen i sin rapportering kring 

ungas spel om pengar har valt att lägga fokus på de spelformer som, av forskning, anses mer 

riskabla, som exempelvis poker (Svensson, 2005). Det är även intressant att det i artiklarna 

förekommer reportage som endast beskriver killar som spelar, både i problemtermer och utan, 

men ingen artikel som valt att fokusera endast på tjejer. De gånger tjejer förekommer är det i 

anslutning till att även en kille beskrivs. Samma tendens syns i forskningen där det finns studier 

som valt att endast undersöka killar, men ingen forskningsstudie som återgetts i denna studie 

har valt att undersöka endast tjejer, utan killar och tjejer undersöks i sådana fall tillsammans.  

 Sammanfattningsvis finns i detta temas artiklar en tydlig fokusering på att det 

framförallt är unga killar som spelar om pengar oavsett om det gäller att försörja sig på 

spelande eller att vara spelberoende. I det fall där en tjej beskrivs görs detta i helt andra termer 

än när killar beskrivs vilket tyder på att den diskurs som finns betonar olika saker beroende på 

vilket kön det handlar om.  

 

5.3 Spel om pengar som en väg till framgång och som illusionen om detta 

Detta tema behandlar den bild som tidningarna ger av att unga ser spel om pengar som en väg 

att nå framgång och rikedom och att slippa gå i skolan samt den bild som artiklarna ger av de 

unga som nått framgång genom spel om pengar. 
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Flera artiklar framställer det som att unga börjar spela om pengar med 

förhoppningen om ekonomisk framgång och med tron att det kan vara lösningen på alla deras 

problem. En artikel från Aftonbladet hänvisar till en psykolog, som i artikeln benämns som 

”expert”, vilken säger att ”De tror spelandet är lösningen på allt” (Aftonbladet, 060806, s. 48), 

där han syftar på ungdomar. Andra artiklar framställer det på följande sätt: ”Pojkarna drömmer 

om att bli pokerproffs och tjäna miljoner” (Dagens Nyheter, 060919, s. 35), ”Spelet skulle göra 

honom rik och lycklig” (Aftonbladet, 051221, s. 10) och ”De lockas av glamour och snabba 

pengar” (Aftonbladet, 051219, s. 30). Vidare framställs det i flera artiklar som att spel om 

pengar är en anledning för ungdomar att inte vilja studera vidare eller rent av välja att hoppa av 

skolan. En artikel från Aftonbladet beskriver hur en ung kille som studerar på gymnasiet redan 

har bestämt sig för att satsa på en karriär som pokerspelare efter studenten då han är skoltrött 

och inte orkar jobba, ”då är poker det enda som gäller” (Aftonbladet, 051219, s. 30). 

Ytterliggare en artikel beskriver hur stödlinjen för spelberoende idag får fler samtal från oroliga 

föräldrar till tonårspojkar ”som inte ser någon orsak att gå i skolan, för de ska ju bli 

pokerproffs” (Dagens Nyheter, 060919, s. 35).  

 Flera artiklar i detta tema framställer det som att det finns ett samband mellan att 

ungdomar har ovan beskrivna inställning till spel om pengar och spelproblem. Det målas upp 

som att unga idag har orealistiska förväntningar på spel om pengar och är naiva i sin tro att 

detta skulle vara lösningen på allt. ”De tror att de har hittat en genväg till miljonerna” (Dagens 

Nyheter, 060919, s. 35) är ett exempel på hur en artikel får det att framstå som en orealistisk 

dröm. Detta förstärks ytterliggare av att de orealistiska drömmarna står i samband med 

beskrivningar av spelproblem och spelberoende. Vidare gör artiklarna statistiska hänvisningar 

för att påvisa hur fel de unga tänker. ”På varje vinnare går det flera förlorare” (Dagens Nyheter, 

060127, s. 13), ”statistiskt sett är detta en fullständigt orealistisk förhoppning” (Dagens 

Nyheter, 060919, s. 35) (om ungas dröm att bli miljonärer som pokerproffs) och ”risken är 

större att de spelar bort sina liv” (Ibid.) är några exempel på hur tidningarna ställer de ungas 

drömmar mot vad tidningarna skriver är verkligheten. I dessa artiklar är det främst journalister 

som uttalar sig, samt ibland behandlingspersonal som arbetar med spelberoende. 

 I kontrast till ovanstående finns det artiklar som beskriver hur unga försörjer sig 

på pokerspel. I dessa artiklar görs inga kopplingar till spelproblem eller spelberoende, istället 

beskriver artiklarna deras glamourösa liv med vinster i antingen miljonbelopp eller 

hundratusentals kronor. Att sitta och spela flera timmar i sträck beskrivs i dessa artiklar som en 

”hobby”, att vara ”extremt passionerad” och som ett ”yrke”: ”Poker på nätet är mitt yrke. 

Sportspel är min hobby” (Aftonbladet, 060928, s. 15). Detta skriver en artikel om en ung kille 
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som försörjer sig på spel om pengar. En annan artikel beskriver hur en ung kille som 15-åring 

blev helt fascinerad av poker och nu är pokermiljonär: ”Framgångarna förklarar han med 

slump, tur och extrem passion” (Aftonbladet, 060130, s 22). I dessa artiklar målas poker upp 

som ett relativt lätt sätt att tjäna pengar. Ett exempel är hur en kille beskrivs ha hoppat av sin 

utbildning för att istället försörja sig på poker. Han ”kämpade år efter år för att bli 

civilingenjör. Han hoppade av och vann nyligen 568 950 kronor” (Aftonbladet, 060130, s. 22). 

En annan artikel beskriver hur en 22-årig pokerspelare hoppade av gymnasiet för att försörja 

sig på poker och hur han nu har deklarerat pokervinster på 12 miljoner kronor (Dagens 

Nyheter, 060319, s. 23). I dessa artiklar är det främst pokerspelarna själva som uttrycker sig 

genom intervjuer och vid något enstaka tillfälle även journalister. 

 

5.3.1 Analys 

I artiklarna i detta tema går det att urskilja två olika föreställningar vad gäller spel om pengar 

som en väg till framgång. Den ena behandlar vad som beskrivs som de ungas orealistiska 

förhoppningar att bli pokerproffs och tjäna miljoner och kopplar detta till spelproblem och 

spelberoende medan den andra beskriver just unga som är pokerproffs och tjänar miljoner där 

inga kopplingar görs till spelproblematik. Det verkar som att framgång och 

beroendeproblematik mäts i pengar. I de artiklar som beskriver spelproblem och spelberoende 

anges hela tiden förlorade belopp, medan det i de artiklar som beskriver framgång alltid anges 

vinstbelopp. Samtidigt ses inte avhopp från skolan som något negativt i de artiklar som 

beskriver framgång, medan det i artiklar som beskriver spelproblem och spelberoende beskrivs 

som en del i de ungas naiva inställning till spel om pengar. I de citat som framställer de ungas 

dröm om att bli pokerproffs som orealistisk finns en stark modalitet, se exempelvis 060127 och 

060919 där tolkningar målas upp som sanningar genom att säga att så här är det. Modaliteten är 

inte lika stark i de artiklar som beskriver hur unga försörjer sig på poker. I dessa artiklar 

förklaras framgångar som bland annat slump och tur, se 060130. Detta skulle kunna bero på att 

”jantelagen” får personer att inta en aning blygsammare hållning till sina framgångar och då 

dessa artiklar främst är baserade på intervjuer skulle det kunna vara anledningen till en något 

svagare modalitet.  

I artiklarna förekommer även metaforer. Ett exempel är citatet ur Aftonbladet 

060130, där den unge killen beskrivs ”kämpa” sig igenom skolan vilket ger en bild av något 

som är jobbigt och kräver ansträngning. I meningen som följer har han hoppat av skolan och är 

en halv miljon kronor rikare, vilket framställs utan metaforer och ger effekten att spel om 

pengar i motsats till skolan är något lätt. Vidare används metaforer när artiklarna beskriver spel 
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om pengar bland dem som har framgångar i det. Dessa personers spel om pengar beskrivs med 

ord som hobby och yrke vilka har en positiv klang på samma sätt som beskrivningen att vara 

extremt passionerad. Det verkar även här som om det är beroende på huruvida personen som 

beskrivs i artikeln har vunnit eller har förlorat pengar om denne beskrivs i positiva termer som 

de nyss nämnda eller i termer som beroende eller problem. Till exempel går det att tänka sig att 

även en ung person som har problem med spel skulle kunna vara extremt passionerad, men 

denne beskrivs då istället som en person med spelproblem eller spelberoende. Det används 

även metaforer i artiklarna som beskriver hur de unga har orealistiska förhoppningar att bli 

pokerproffs. Bland annat så beskrivs dessa förhoppningar som drömmar vilket kan föra tanken 

till något som ej är verklighet och därför förstärker bilden av att det är en orealistisk 

förhoppning. 

 Det som artiklarna nämner som ungas orealistiska förhoppning att bli 

pokermiljonärer benämns i studerad tidigare forskning som ”tankefällor” (Helling 2003; Moore 

& Ohtsuka, 1999). Bland annat skulle unga, enligt denna forskning, ha orealistiska och naiva 

uppfattningar om spel om pengar som att det exempelvis skulle vara mer lönsamt att spela än 

att gå i skolan (Ibid.). Detta kan således ses som en del i en intertextuell kedja där massmedia 

har införlivat element från vetenskapen men gjort om det så att det bättre passar i 

massmediesammanhang. I studerad tidigare forskning anges spelindustrin, genom 

reklambudskap, ligga bakom ungas orealistiska drömmar om ekonomisk framgång (Svensson, 

2005). Denna förklaring återfinns inte i artiklarna utan i dessa beskrivs endast hur de unga har 

felaktiga föreställningar men utan någon bakomliggande orsak till dessa. 

Bilden av att unga fått framgång genom spel om pengar har ej någon 

motsvarighet i studerad forskning.  

 Sammanfattningsvis målas i detta temas artiklar två bilder upp, dels av att unga  

har en orealistisk förhoppning om att spel om pengar skulle göra dem rika och lösa alla deras 

problem och dels av unga som har lyckats som pokerproffs och blivit rika. I artiklarna används 

även pengar som en måttstock på huruvida en ung persons spel om pengar ska ses som 

framgång eller som problematisk. De personer som framställs ha framgång i spel om pengar 

beskrivs även i ord med mer positiv anknytning som exempelvis yrke eller hobby. 

 

5.4 De unga som offer  

Detta tema tar upp hur artiklarna i tidningarna ger en bild av att den unge inte själv har ansvar 

för sitt spelproblem eller spelberoende utan han/hon målas snarare upp som ett offer.  
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I de artiklar som berör spelproblem och spelberoende bland unga så är det inte de 

unga själva som är ansvariga för dessa. Istället ges en bild av att de unga är offer och inte har 

kontroll över sitt spelande samtidigt som andra aktörer målas ut som ansvariga:  

”För den här historien handlar om en icke önskvärd utveckling. Den 

handlar om ett samhälle där artonåringar anser sig tvingade att råna 

femtonåringar för att få ihop till sina spelskulder följaktligen handlar 

den också om hur viktigt det är att vuxenvärlden vågar se att det är 

barnen som får betala priset för den spel och pokerhajp som råder.” 

   (Dagens Nyheter, 060504, s. 17) 

En av de aktörer som beskrivs ha ansvar för detta är statligt ägda Svenska Spel. Svenska Spel 

har i mars 2006 öppnat en nätpokersajt vilken målas ut som en stark bidragande orsak till att 

unga får problem med spel. I Dagens Nyheter uttalar sig en psykolog om denna sajt: ”Det var 

fel att öppna sajten, för genom den bidrar staten aktivt till att unga människor blir 

spelberoende” (Dagens Nyheter, 060919, s. 35). I en artikel från Aftonbladet som beskriver hur 

Svenska Spel inte har 18-årsgräns för flera av sina spelformer hänvisas till EU-kommissionen 

som hävdar att ”det svenska spelmonopolet mer är till för att dra in pengar än för att skydda 

konsumenterna” (Aftonbladet, 061001, s. 7).  I fyra artiklar ges antydningar om att Svenska 

Spel skulle kunna vara orsaken bakom att spelberoende bland unga ökar. En artikel uttrycker 

det på följande sätt: ”Enligt Kolmårdens behandlingshem för spelberoende har minderåriga 

spelat bort hundratusentals kronor med sina föräldrars kreditkort – på Svenska Spels pokersida” 

(Dagens Nyheter, 070718, s. 8). I ovanstående artiklar är det främst psykologer, 

behandlingspersonal och politiker som uttalar sig.  

Förutom att ansvar verkar läggas på Svenska Spel så riktas även kritik mot 

samhället i stort utan att någon speciell aktör namnges. ”Samhället” beskrivs i tre artiklar göra 

alldeles för lite för att förhindra att unga hamnar i spelberoende. De som uttalar sig här är en 

psykolog och en rektor samt en journalist. En av dessa artiklar framställer det som att det finns 

en koppling mellan ”samhället” och Svenska Spel: ”Samhället arbetar för att öka 

spelberoendet. Jag tänker på all marknadsföring i teve och på Svenska Spels satsningar” 

(Dagens Nyheter, 060319, s. 23), säger en rektor om vad han tycker ligger bakom den 

beskrivna ökningen av spelproblem bland ungdomar.  

Den andra bilden som målas upp är att unga med spelproblem eller spelberoende 

inte själva har kontroll över sitt spel om pengar, framförallt poker. Istället beskrivs det i termer 

som kan tolkas som att detta är något de inte kan värja sig mot. De rycks med i ”den pokervåg 

som sveper över Sverige” (Dagens Nyheter, 070113, s. 8). Pokern beskrivs vidare som att den 
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har ”flyttat hem i ditt sovrum” och utvecklingen av pokerspel bland ungdomar beskrivs som 

”lavinartad” och ”katastrofal”. I nio artiklar som beskriver spelproblem och spelberoende 

framställs de unga som offer för pokerspelandet: ”Pokerspelet på Internet skapar allt yngre 

spelmissbrukare…” (Aftonbladet, 070522, s. 28f), ”Men så föll han för speldjävulen som tog 

över allt” (Aftonbladet, 070909, s. 56f), ”Efter åtta år med stölder och svek har han åter tagit 

makten över sitt liv” (Aftonbladet, 060806, s. 48), ”Pokern blev hans död” (Aftonbladet, 

070107, s. 6f) och ”Elever har själva berättat hur de spelar på blodigt allvar och förlorar 

kontrollen” (Aftonbladet, 060125, s. 48). Dessa är beskrivningar som fem artiklar ger av unga 

killar som blivit spelberoende av poker. I de ovannämnda artiklarna beskrivs poker med 

följande ord: fälla, flykt, gift och bov. En artikel från Aftonbladet (051219, s. 30) ger följande 

beskrivning: ”Pokerhysterin har drabbat Stockholms skolor.” Vidare framställs det i en artikel 

som att pokerbolagen är ansvariga för att en ung kille begått självmord. Följande beskrivning 

ges: ”Han tog sitt liv – men fortsätter få brev och pengar från ett av de bolag som drev honom i 

döden” (Aftonbladet, 070530, s. 20).   

 I sju artiklar talas det om hur unga killar har begått olika former av brottsliga 

handlingar för att finansiera sitt spelande. I artiklarna görs en tydlig koppling mellan det 

begångna brottet och spelberoendet. Följande exempel belyser detta: ”Spelberoendet drev britten 

att råna en 88-årig kvinna på 80 kronor” (Aftonbladet, 070709, s. 9), ”han säger att han 

tvingades råna två femtonåriga killar på grund av sina spelskulder” (Dagens Nyheter, 060504, s. 

17) och ”för att finansiera sitt galopperande spelberoende slog han in på brottets bana” (Dagens 

Nyheter, 060127, s. 13).  

 

5.4.1 Analys 

Detta temas artiklar kan ge bilden av att unga inte kan rå för att de blir spelberoende, de är offer 

för både utpekade aktörer, som exempelvis Svenska Spel, och vad som skulle kunna liknas vid 

någon sorts utomstående kraft som beskrivs dra in dem i ett spelberoende. I artiklarna som får 

det att framstå som att Svenska Spel är ansvariga för ungdomars spelproblem förekommer en 

stark modalitet vilket gör att den bild som tidningarna förmedlar ger sken av det är så det är för 

läsaren. Det förekommer även nominaliseringar. Aftonbladet använder exempelvis rubriken 

”Svenska Spel gör ungdomar beroende” (060720, s. 18) där de skulle kunna skriva ”Svenska 

Spels pokersajt ses som en bidragande orsak till ökningen av spelproblem bland ungdomar”. 

Nominalisering kräver mer tankearbete från läsaren för att reda ut sammanhangen och även om 

det ofta framkommer mer information vid läsandet av resten av artikeln så är rubriken det första 

intrycket som läsaren får (Bergström & Boréus, 2005). En läsare som endast läser rubriken får 
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en bild av artikelns innehåll som sannolikt skulle ändras genom att läsa hela artikeln. 

Ytterliggare en nominalisering är citatet ur Aftonbladet 070709 där personen som begått rånet 

fråntas ansvaret då det läggs på spelberoendet. Det skulle istället kunna stå ”Britten rånade en 

80-årig kvinna på 80 kronor för att finansiera sitt spelberoende”. 

 Vidare så framställs de unga som offer för pokern. Poker har i dessa artiklar lyfts 

från att bara vara ett spel till att bli ett fenomen, bland annat med hjälp av metaforer. 

Beskrivningarna av poker som ”en pokervåg som sveper över…” och som ”lavinartad” för 

tankarna till något som ej går att värja sig mot, ett stort farligt naturfenomen som ej går att 

stoppa. Vidare så framställs poker som en ”bov”, ”gift” och ”fälla” som för tankarna till något 

som är farligt och kan ses som prov på inaktiva metaforer där ordets innebörd har flyttats från ett 

område till ett annat men där innebörden av uttrycket förstås automatiskt. Rubriken ”Poker blev 

hans död” (Aftonbladet, 070107, s. 6f) är ett exempel på en nominalisering där det istället skulle 

kunna stå ”De stora skulderna han fått genom att spela poker fick honom att inte se någon annan 

utväg än att ta sitt liv”, vilket vid närmare läsning stämmer bättre överens med artikelns innehåll.  

Medan man i studerad tidigare forskning menar att det är en mer tillåtande attityd 

i samhället som ligger bakom ökningen av spel om pengar bland unga (Jacobs, 2000; 

Svensson, 2005) så talar man i artiklarna bland annat om att ”samhället arbetar för att öka 

spelberoendet” (Dagens Nyheter, 060319, s. 23). Detta tyder på intertextualitet, där artiklarna 

kan ses ha införlivat delar av den vetenskapliga förmedlingen och gjort om den till att passa i 

medieformatet. Detta skulle även kunna ses som en form av interdiskursivitet, då den 

vetenskapliga diskursen antyder att samhället bidragit till att öka spelandet bland unga, medan 

tidningarna tar det ytterliggare ett steg och menar att samhället ökar spelberoendet bland unga. 

Något som tidningarna inte verkar ha tagit fasta på är de resultat i forskningen som tyder på att 

de grupper som inte framstår som väl integrerade i samhället lättare får spelproblem 

(Svensson, 2003). Detta skulle indirekt kunna ses som att en del av ansvaret läggs på samhället 

och skulle då kunna bidra till den bild som tidningarna förmedlar. I forskningen finns även en 

mer direkt kritik mot spelmonopolet och staten, vilka ifrågasätts av Svensson (2005). Han 

anser att statens ökade intäkter av spelmonopolet gör att statens roll som förebyggande av 

spelproblem hos unga kan ifrågasättas (Ibid.), vilket kan kännas igen från artiklarna där det ges 

en liknande bild. I artiklarna framställs det som att staten genom sitt spelmonopol är mer 

intresserad av att värva nya spelare än att tänka på konsekvenserna som kan uppstå av 

överdrivet spelande.  

Artiklarnas bild av poker har inte återfunnits i studerad forskning vilket leder till 

slutsatsen att tidningarna har skapat en egen diskurs kring detta fenomen. I forskningen går att 



 

37 

finna att poker och spel på Internet är två av flera spelformer som anses mest riskabla med 

högst sannolik risk för att utveckla spelproblem (Svensson, 2005). Bilden som tidningarna 

förmedlar får poker att framstå som det spel som unga ägnar sig mest åt och även som att det 

är poker i sig som orsakar spelproblem. Här skulle det kunna vara så att forskningen inte har 

hunnit uppmärksamma pokern som fenomen, vilket däremot behandlingspersonal och andra 

yrkesverksamma på området verkar ha gjort att döma av att det är de som uttalar sig i 

artiklarna tillsammans med unga som anses spelberoende. Det skulle även kunna vara så att 

forskningen inte har funnit att poker är så beroendeframkallande som behandlingspersonal, 

rektorer, psykologer och unga med spelberoende ger uttryck för i artiklarna. Detta skulle i 

sådana fall innebära att det tidningarna ger uttryck för är en diskurs som fått mer 

genomslagskraft än den vetenskapliga diskursen som säger att poker är en av flera riskabla 

spelformer. Winther Jørgensen och Philips (2000) påpekar att det ständigt pågår en maktkamp 

mellan olika diskurser i samhället och vilken som får genomslagskraft beror på massmedia. 

Detta skulle i sådana fall kunna ses som ett exempel på en sådan maktkamp där massmedia har 

anammat den diskurs som har störst genomslagskraft, vilken inrymmer en bild av poker som 

ett farligt och beroendeframkallande spel. 

Sammanfattningsvis går det i detta tema att urskilja en bild av att de unga inte 

själva är ansvariga för sina spelproblem. Istället är det Svenska Spel och samhället i stort som 

hålls ansvariga. Vidare så beskrivs fenomenet poker likväl som spelberoendet i sig som två 

starka krafter som de unga inte kan försvara sig mot och därför målas de ut som offer. 

 

5.5 Spel om pengar som en väg mot ett olyckligt liv 

Detta tema behandlar hur vissa artiklar ger en bild av att ungas spel om pengar leder in dem på 

en väg mot spelberoende och ett fortsatt olyckligt liv. 

 Spel om pengar målas i dessa artiklar upp som en väg mot elände och en 

ogynnsam utveckling som i framtiden kan komma att ligga de unga i fatet. En artikel ger 

följande beskrivning av hur det kan gå för unga som spelar om pengar:  

”Ungdomarna kan bli helt upptagna av spelandet, slutar spela fotboll 

eller gå till skolan. Får skulder, lånar pengar och ibland leder det till 

stölder för att betala spelskulder.” 

    (Dagens Nyheter, 070116, s. 16) 

En annan artikel beskriver hur det för flera ungdomar oftast börjar med ”vanligt dataspel” men 

att de sedan tröttnar på detta och går över till nätpoker som ”lockar med snabba pengar” och att 
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detta i sin tur kan leda till fördärv som beskrivs som följande: ”De har blivit utslängda hemifrån, 

har fallit in i kriminalitet och mår extremt dåligt” (Aftonbladet, 070107, s. 6f). Det beskrivs även 

i två artiklar att spel om pengar bland unga går hand i hand med andra problem som missbruk 

och psykisk ohälsa så som depression och ångest vilket sammantaget ger en bild av att spel om 

pengar leder till ett olyckligt liv. I en artikel beskrivs hur det för en ung 21-årig kille slutar med 

att han tar livet av sig då han inte längre har ett jobb, blivit vräkt från lägenheten och har lån på 

över 200 000 kronor (Aftonbladet, 070107, s. 6f). 

 De som uttalar sig i ovanstående artiklar är främst psykologer och personer som 

arbetar med behandling av spelproblem och spelberoende. 

En annan bild som ges i sex artiklar och som kan ses som en del i bilden av att spel 

om pengar leder den unge mot fördärv är att ungas spel om pengar leder till skuldsättning som i 

sin tur leder till svårigheter med att få bostad och arbete. En artikel beskriver det på följande 

sätt: 

”Pokerspelet på Internet skapar allt yngre spelmissbrukare som 

förstör sin framtid genom att dra på sig stora skulder…//… För 

många unga hör spelberoende, skuldsättning och andra problem i livet 

ihop. Många unga blir så kallade evighetsgäldenärer som fastnar i 

skuldfällan och aldrig tar sig loss. De stängs ute från arbetsmarknaden 

och bostadsmarknaden.” 

    (Aftonbladet, 070522, s. 28f) 

Sex artiklar ger en polariserad ”före och efter”-bild. Först framställs den unges liv innan denne 

blev spelberoende, där att vara duktig i skolan framställs som ett mått på att ungdomen har en 

ordentlig tillvaro, samma sak med att ägna sig åt sportaktiviteter och ha flera vänner. I motsats 

till detta görs sedan en skildring av hur den unges liv blivit efter det att denne beskrivs ha blivit 

spelberoende, vilket ger en bild av olycka. Följande är exempel på hur detta beskrivs i artiklarna:  

”Innan nätpokern kom in i hans liv hade han bra betyg och 

tillbringade fritiden på golfbanan och i hockeyrinken. Men  så föll 

han för speldjävulen som tog över allt…//… Han spelade på nätterna, 

när resten av familjen sov och när han frampå småtimmarna skulle 

sova kom ångesten krypande. När klockan ringde orkade han knappt 

gå ur sängen, och om man struntade i skolan kunde man ju spela 

istället”  

(Aftonbladet, 070909, s. 56f)  

En annan artikel ger följande bild av en ung kille innan han blivit spelberoende: 
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”Han bodde med sin pappa och bror i Umeå, tillhörde de bästa i 

klassen och hade många kompisar”  

Och så här efter att han blivit spelberoende: 

”Snart låg han efter med ett års hyra. – Det kändes som ett mindre 

problem. Jag brydde mig inte längre om mitt liv, jag tänkte att jag får 

väl bli vräkt då bara jag får spela.” 

(Aftonbladet, 060806, s. 48)  

Dagens Nyheter ger ytterliggare en bild av en ung kille efter det att han blivit spelberoende: 

”Mat var ovidkommande, han levde på havregrynsgröt. Hyran 

betalade han inte, efter några månader blev han vräkt. Och allt av 

värde hamnade på pantbanken” 

    (Dagens Nyheter, 060920, s. 26) 

5.5.1 Analys 

Detta temas artiklar målar upp en bild av ungas spel om pengar som en väg till olycka och 

fördärv. Bilden förstärks av de skildringar som görs av de unga innan de hamnade i sitt 

spelberoende. Dessa bilder kan ses som idealiseringar av hur det ska vara när allt är bra och 

förstärker diskursen att spel om pengar bland unga inte för något bra med sig. Dessa bilder av 

hur det var innan den unge hamnade i ett spelberoende bidrar till att modaliteten i artiklarna 

stärks då författarna argumenterar för sin sak, samt ej ger någon alternativ bild till hur det går för 

unga som spelar om pengar. Spel om pengar framställs här tydligt som en väg mot olycka och 

fördärv. 

 I en av artiklarna förekommer en form av passivisering vilket möjliggör att 

agenten utelämnas. Detta kan vara ett sätt att undvika att utpeka aktörer vilket kan göra en 

artikel svårare och krångligare att överblicka enligt Bergström och Boréus (2005). Artikeln 

använder rubriken ”Skuldsatt på livstid” (Aftonbladet, 070522, s. 28f) där det syftas på hur 

situationen för unga ser ut som är beroende av spel om pengar. Vid vidare läsning framkommer 

det att så inte är fallet för alla utan att det kan vara en konsekvens som drabbar unga med 

spelberoende, varför en rubrik som: ”Spelberoende kan leda till skuldsättning för unga”, skulle 

vara mer förståelig för läsaren. I en annan artikel förekommer en nominalisering där deltagaren 

har trollats bort. Rubriken lyder: ”Pokern blev som ett gift” (Aftonbladet, 070909, s. 56f) och 

döljer för läsaren för vem och varför pokern blev ett gift, istället skulle det kunna stå: ”17-

åringen spelade bort tusenlappar på poker – det blev som ett gift”. I temat förekommer även en 

känd äldre metafor: ”speldjävulen” (070709). Det är intressant att artikelförfattaren har valt att 

använda detta uttryck, vilket kan ses som att återknyta det som beskrivs som ett problem i 
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dagens samhälle med en historisk diskurs, där personer beskrevs bli besatta av speldjävulen. 

Istället för att knyta de beskrivna problemen till dagens mer vetenskapliga diskurs om 

spelproblematik och beroende används den äldre metaforen. 

 Det som framträder i detta tema är en bild av att spel om pengar bland unga leder 

till olycka och fördärv. Den återgivna forskningen använder sig inte av lika starka uttryck, men 

ger ändå signaler om att spel om pengar bland unga är någonting negativt som kan få tråkiga 

konsekvenser som exempelvis psykiska problem, depression, kriminalitet eller alkohol- och 

droganvändning (se t.ex. Hardoon & Derevensky, 2002). Svensson (2005) talar samtidigt om att 

spel om pengar kan ses som en del i de ungas sökande efter en identitet samt som en nyfikenhet 

på tillvaron och ett sätt att engagera sig i omgivningen. Spel om pengar beskrivs även kunna 

fungera som en strategi för att hantera de påfrestningar som det innebär att vara mittemellan 

barn och vuxen och att de ungas spelande formas av det handlingsutrymme som skapas av olika 

händelser genom, bland annat, samhälleliga processer (Ibid.). En sådan bild har inte återfunnits i 

de studerade artiklarna. 

 Sammanfattningsvis presenteras i detta temas artiklar bilden av hur spel om pengar 

leder till spelproblem och spelberoende som i sin tur leder vidare till ett olyckligt liv. Bilden 

förstärks av beskrivningar av hur den unge var innan denne blev beroende som sedan jämförs 

med bilden av hur dennes liv ser ut efter att ha blivit spelberoende.  

  

5.6 Att dölja sitt spelande och att spela dolt 

Detta tema behandlar hur det i flera artiklar framställs som att unga i mångt och mycket försöker 

dölja sitt spel om pengar samtidigt som de även, när de spelar, gör detta dolt. 

I 14 artiklar talas det om hur unga har gjort sitt yttersta för att dölja sitt spel om 

pengar. I de fall då spelandet beskrivs som spelberoende så har de problem som spelberoendet 

sägs ha vållat den unge ej märkts utåt, utan det är först när spelberoendet har blivit avslöjat som 

det har kommit fram att de levt ett ”dubbelliv” som flera artiklar väljer att kalla det. Det 

framställs i artiklarna som att den unge har lurat sin omgivning. I en artikel beskrivs det hur en 

ung kille har lånat 200 000 kronor på en bank genom att uppge att han skulle köpa en bil, trots 

att han inte har ett körkort. I flera artiklar uttalar sig behandlingspersonal och psykologer om att 

ett kännetecken för att någon är spelberoende är att denne ljuger och försöker dölja sina 

problem. Följande citat är ett exempel på hur en som arbetar med behandling uttalar sig om unga 

som är spelberoende: 
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”Det är väldigt svårt för en spelberoende att erkänna att han eller hon 

har problem. Oftast har han eller hon ljugit väldigt mycket.” 

   (Aftonbladet, 060806, s. 48) 

I de artiklar där den unge beskrivs vara under 18 år så talas det i samtliga fall om ett dolt 

spelande om pengar och alltid kopplat samman med beroendeproblematik. I sju artiklar talas det 

om ett illegalt spelande på spelautomater bland unga samt ett illegalt spelande på rasterna i 

skolmiljö där eleverna spelar poker för pengar. I fem artiklar framställs det som vanligt 

förekommande att unga killar spelar bort tusentals kronor med sina föräldrars kontokort på 

pokersajter på Internet utan föräldrarnas vetskap.  

”Trots att problemet är vanligt bland ungdomar är det inte särskilt 

uppmärksammat, eftersom ungdomar spelar på illegala spelhallar, 

med kompisar och på webbsidor där ingen ser.” 

   (Dagens Nyheter, 060626, s. 6) 

I tre artiklar talas det om hur föräldrarna inte har haft en aning om att deras barn är spelberoende 

utan att det har kommit som en chock när det väl har uppdagats.  

”Hans föräldrar visste att han spelade, men de hade ingen aning om 

hur ofta och hur mycket pengar det handlade om. Allt flöt ju på som 

vanligt.” 

    (Aftonbladet, 060815, s. 62) 

”Han levde dubbelliv och lurade mig” (Aftonbladet, 070107, s. 6f) säger en mamma i en artikel. 

De talas även om att de unga har lurat anhöriga såväl som kompisar och arbetsgivare på pengar 

vilket inte upptäcks förrän flera tusentals kronor har försvunnit.  

I artiklarna ges även en bild av att den unge har kommit till en sorts 

återvändsgränd som gör att hans spelberoende blir avslöjat eller att han själv berättar. Det 

framställs som att döljandet av spelberoendet kommit till en gräns, vilket beskrivs på olika sätt i 

artiklarna: i en artikel beskrivs det hur den unge killen ”passerade ytterliggare en gräns” 

(Aftonbladet, 060806, s. 48) och försökte råna en butik men misslyckades, en annan artikel 

beskriver det som att det ”rullade på tills en dag då karusellen stannade” (Aftonbladet, 070909, 

s. 56f) då föräldrarna konfronterade sin tonårige son som då var ständigt trött, misskötte skolan, 

blivit inbunden och frånvarande och dessutom hade tusentals kronor i skulder.  
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5.6.1 Analys 

Detta temas artiklar ger en bild av att unga som spelar om pengar gör detta i skymundan och 

utan föräldrars och andra vuxnas vetskap. Vidare så ger artiklarna en bild av att de som är 

spelberoende skäms för att visa att de spelar för andra och gör sitt yttersta för att dölja detta.  

 I artiklarna finns det flera exempel på inaktiva metaforer: ”dubbelliv”, ”att passera 

en gräns” och ”rullade på tills en dag då karusellen stannade”. Enligt Bergström och Boréus 

(2005) så är det intressanta med inaktiva metaforer att de kan säga något om de diskursiva 

mönster som förekommer men som varken läsare av textbudskapet eller textens författare måste 

vara fullt medvetna om. Modaliteten är stark i de artiklar som ger en bild av att de unga döljer 

sitt spelande för anhöriga. Detta då det i artiklarna förekommer reportage med unga och hur de 

döljer sitt spelande, vilket kan ses som en argumentation för detta. Bilden backas upp av 

uttalanden från behandlingspersonal och psykologer vilka, av läsaren, kan uppfattas vara 

experter på området. Den diskurs som verka råda, utan någon motstridande diskurs, är att unga 

som är spelberoende ljuger och manipulerar sin omgivning för att både finansiera sitt spelande 

och för att kunna få fortsätta spela. Bilden som målas upp kan även ses som en uppmaning till 

anhöriga att ha bättre uppmärksamhet både på sina barn och på unga personer i omgivningen, då 

de reportage som tidningarna förmedlar alla är bilder av när det har gått för långt.  

Studerad tidigare forskning tar inte upp att unga försöker dölja sitt spelande, dock 

ges en bild av att spel om pengar bland unga är en socialt accepterad aktivitet så länge den inte 

tar sig orimliga proportioner och leder till negativa konsekvenser (Svensson, 2005). Den bild 

artiklarna i detta tema ger av unga som döljer sitt spelande är att spelandet i dessa fall har fått 

orimliga proportioner och har lett till negativa konsekvenser.  

Att de unga spelar dolt, det vill säga i bemärkelsen illegalt, är något som även den 

studerade forskningen lyfter fram. Schissel (2001) tar i sin forskning upp att unga i stor 

utsträckning spelar illegalt vilket han kopplar till att spelberoende bland unga ökar. Denna 

koppling görs även i artiklarna (se 060626) men där tas analysen ett steg längre och den 

behandlingspersonal samt psykolog som uttalar sig ger bilden av att spelproblemen bland unga 

ökar som ett resultat av att de spelar dolt. Detta gör att problemen inte uppmärksammas i tid. Att 

likheter finns mellan forskningens bild och tidningarnas bild tyder även på ett visst mått av 

intertextualitet. 

 Sammanfattningsvis målas i detta temas artiklar en bild upp av att unga ofta döljer 

sitt spelande, framförallt om de är spelberoende. När anhöriga får reda på problematiken har det 

gått väldigt långt och de har oftast inte anat någonting. Vidare så framställs det som att unga 

även väljer att spela dolt på illegala kasinon och på Internet. 



 

43 

 

5.7 Ungas förhållande till pengar i spel om pengar 

Detta tema behandlar den bild som artiklarna ger av unga och deras syn på pengar. 

I 19 artiklar beskrivs på olika sätt ungas förhållande och syn på pengar i samband 

med beroende av spel om pengar. Detta görs både genom de ungas berättelser om sitt eget 

spelberoende och genom den bild som ges av hur det går för unga som hamnar i ett beroende 

på grund av spel om pengar där det ofta ges exempel på hur mycket ungdomarna har förlorat. 

Följande exempel gäller en 16-årig kille: 

”Nu berättade han om sitt spelande för föräldrarna. Han sa dessutom 

upp sig från sitt jobb. Då kom det fram att det var upp emot 50 000 

kronor som hade försvunnit från kassan.” 

    (Aftonbladet, 060815, s. 62) 

Det framställs även som att de unga har flera lån som bara växer och som de aldrig betalar 

tillbaka vilket får dem att hamna i ”skuldfällan” (Aftonbladet, 070522, s. 28f) och en annan 

artikel beskriver det på följande sätt: 

”Ibland har de tagit lånen för att betala andra lån. Det gör att man kan 

hålla på längre med sitt spelande innan bubblan spricker.” 

   (Dagens Nyheter, 070511, s. 8) 

Pengar beskrivs i en artikel som ”toapapper” för den unge, i andra artiklar talas det om hur den 

unge spelar upp både sitt barnbidrag samt sina föräldrars eller arbetsgivares pengar. En artikel 

har rubriken ”Unga män tappar spärrarna i nätpoker” (DN, 060919, s. 35) där de syftar till deras 

pengahantering och att de inte kan kontrollera hur mycket de gör av med. Följande exempel ges 

av en behandlingsansvarig på Kolmårdens behandlingshem för spelberoende: 

”- Jag hade en kille på besök här förra veckan som kom med sin 

mamma. Han var 16 år och hade spelat bort ett antal hundra tusen 

från föräldrarnas kreditkort.” 

    (Dagens Nyheter, 070718, s. 8) 

Flera artiklar ger även en bild av att unga är oansvariga när det kommer till pengahantering och 

att de spenderar alla pengar de kan få tag i på spel om pengar utan att fundera på 

konsekvenserna av detta. En artikel citerar en ung kille som säger följande: 

”- När pengarna tog slut handlade allt om att skaffa mer. Vänner och 

familj fanns knappt i mitt medvetande.” 

    (Dagens Nyheter, 060127, s. 13) 
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Medan en annan artikel fokuserar på studenters syn på ekonomin: 

”Som student har man en snäv budget som snabbt kan gå åt. Då kan 

det bli att pengar som skulle gått till hyra och mat istället går till 

spel.” 

   (Aftonbladet, 061116, s. 5) 

I en artikel ges en bild av två unga killar som försörjer sig på poker och deras syn på pengar. I 

artikeln ges en bild av hur killarna satsar hundratusentals kronor under ett spel och att det inte är 

ovanligt att en restaurangnota hamnar på 50 000 kronor.  

”När jag frågar honom hur det känns i magen när det ligger trekvarts 

miljon kronor i potten säger han att det inte känns på något särskilt 

sätt. Tröskeln för vad som är mycket pengar har blivit högre med 

åren.” 

    (Dagens Nyheter, 060319, s. 23) 

 

5.7.1 Analys 

Detta temas artiklar bygger upp en bild av att unga som spelar om pengar har en orealistisk syn 

på och uppfattning om just pengar. Vare sig det handlar om att vinna eller förlora så framställs 

det som att pengarna flödar utan någon sorts eftertanke. 

 Diskursen byggs upp av ett antal metaforer som förmodligen ger läsaren en bild 

av att unga inte förstår värdet av pengar och heller inte tänker på konsekvenserna av vad det 

kan innebära att inte ha några pengar. Det beskrivs som ”att unga män tappar spärrarna” 

(060919), vilket ger en bild av att pengarna flödar utan någon form av kontroll. Det beskrivs 

även som att ”tröskeln för vad som är mycket pengar har höjts”(060319), vilket ger bilden av 

att den unge inte förstår eller har tappat bort insikten om värdet av pengar. Det beskrivs också 

som att unga har lättare att fastna i ”skuldfällan” (070522), vilket bidrar till bilden av att unga 

inte tänker på konsekvenserna av att spela om pengar. I en artikel liknas pengar vid 

”toapapper” (060815) vilket tar bort värdet av pengar helt och hållet. Det är intressant att synen 

på pengar framställs på liknande sätt oavsett om det handlar om unga som försörjer sig på 

poker eller unga som beskrivs vara spelberoende, dock märks en skillnad: i de artiklar som 

beskriver unga som har spelproblem används metaforer och liknelser, som exempelvis ovan 

nämnda ”toapapper”, ”skuldfälla” samt att ”de tappar spärrarna”, medan det i den artikel som 

beskriver två unga killar som försörjer sig på poker (060319) inte alls används några former av 

liknelser eller metaforer. Detta gör att läsaren får större utrymme att bilda sig en egen 

uppfattning om de unga som försörjer sig på spel och deras syn på pengar, medan läsaren i de 
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andra artiklarna blir mer styrd i sin tolkning. Modaliteten i artiklarna är inte lika stark som i 

övriga teman. Detta på grund av att bilden som framställs ofta kommer genom citat från just 

den unge själv, vilket gör utsagan personlig och inte lika självklar för läsaren att se som något 

generellt som gäller för alla som spelar om pengar. Vidare så framställs vissa påståenden inte 

som sanning utan som en möjlighet, vilket tar bort delar av auktoriteten bakom tolkningen, 

enligt Bergström och Boréus (2005). Det framställs exempelvis som att studenters pengar 

”kan” gå åt till spel istället för hyra och mat (061116). Detta skulle få mer kraft och auktoritet 

om tidningen istället valt att skriva att ”studenters pengar går till spel istället för hyra och mat”. 

 En liknande bild som artiklarna ger, ges även av forskningen vilket tyder på ett 

visst mått av intertextualitet. Tidigare studerad forskning talar om hur unga med spelproblem 

tror sig kunna hålla en budget och sluta spela när de vill fast så inte är fallet (Moore & Ohtsuka, 

1999). Artiklarna ger en bild av att de unga ständigt är på jakt efter mer pengar att spela för och 

att alla pengar de har går åt till spel vilket gör att de glömmer bort vänner och familj samt begår 

brott, allt för att få fortsätta spela. I forskningen beskrivs hur unga personer har lättare än andra 

för att hamna i en känsla av ”flow” vilket innebär att de blir helt uppslukade av situationen och 

olika handlingar följer på varandra utan att den unge behöver tänka efter (Svensson, 2003). 

Vidare talar Svenssons (Ibid.) resultat för att spel om pengar är just en sådan aktivitet som kan 

få den unge att hamna i detta tillstånd. Det som artiklarna beskriver skulle kunna ses som att de 

unga befinner sig i detta tillstånd och gör allt för att slippa kliva ur det. Enligt Svensson (Ibid.) 

innebär även tillståndet att den unge tappar förmågan att kritiskt betrakta sig själv utifrån, 

vilket ger en bild av att den unge kan begå handlingar som han/hon annars inte skulle ha begått 

för att få fortsätta att vara i detta tillstånd samt då även tappar förmågan att se värdet av pengar.  

 Forskningen ger även en bild av att unga är mer impulsiva i sitt beteende samt har 

lättare att gå till överdrift (Gupta, Derevensky & Ellenbogen, 2006) vilket bidrar till en bild av 

att unga, i deras spel om pengar, saknar eftertanke i hanteringen och uppfattningen av pengar. 

 Sammanfattningsvis går i detta temas artiklar att se en fokusering på att unga som 

spelar om pengar inte har en realistisk uppfattning om pengars värde. Detta gäller både unga 

som försörjer sig på spel om pengar samt de som är spelberoende. Vidare målas en bild upp av 

att unga som har problem med spel om pengar varken tar hänsyn till vänner eller familj, samt är 

beredda att begå brott och låta bli att betala räkningar för att få tag i pengar som gör att de kan 

fortsätta att spela. 

 



 

46 

5.8 Sammanfattning 

Spel om pengar bland unga sätts ofta i samband med en problemorienterad diskurs där det 

målas ut som att spel om pengar leder till spelberoende och problem för den unge. Det finns en 

motsatt diskurs kring unga som försörjer sig på spel om pengar, där det mestadels handlar om 

poker, och där spelandet inte kopplas samman med beroendeproblematik utan framställs som 

ett yrke att tjäna stora pengar på. I dessa fall ges specifika exempel på namngivna personer som 

försörjer sig på spel om pengar. När det i artiklarna talas om spel om pengar bland unga i mer 

generella termer görs detta med en betoning på det beroende och de problem som spel om 

pengar kan skapa för unga. Vidare går det i artiklarna att urskilja följande bilder av unga och 

spel om pengar: 

– att spelberoende bland unga uppstår till följd av ett visst beteende som hör till ungdomstiden. 

– att det främst är killar som ägnar sig åt spel om pengar och att det även är vanligare med 

spelberoende hos killar än hos tjejer. 

– att anledningen till att unga spelar om pengar är att de har en illusion om att det är en genväg 

till framgång som är både lättare och smidigare än att till exempel gå i skolan. 

– att unga som har blivit spelberoende inte själva är ansvariga för detta, istället ses de som offer 

för olika yttre omständigheter och aktörer. 

– att ungas spel om pengar inte bara leder till spelberoende utan även till andra problem i livet, 

till exempel kriminalitet och skuldsättning. 

– att unga som spelar om pengar gör detta dolt, utan anhörigas vetskap. 

– att ungas spel om pengar leder till att de förlorar uppfattningen om pengars värde. 

Utifrån dessa bilder har ett antal diskurser identifierats där de flesta på olika sätt pekar på hur 

spel om pengar bland unga inte är något bra. Dock har en motstridande diskurs funnits där spel 

om pengar bland unga beskrivs leda till framgång och pengar. 

 

6. Diskussion 

6.1 Studiens syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom diskursanalys av artiklar från tre svenska dagstidningar 

identifiera och beskriva diskurser kring unga som ägnar sig åt spel om pengar samt hur dessa 

diskurser kommer till uttryck i beskrivningar av ungdomarna och deras situation. 

Frågeställningarna var: Vilka bilder av unga som ägnar sig åt spel om pengar går att urskilja i 

Aftonbladet, Dagens Nyheter och Metro? Vilka diskurser dominerar i rapporteringen av unga 

som ägnar sig åt spel om pengar i Aftonbladet, Dagens Nyheter och Metro? 
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 För att uppnå studiens syfte användes kritisk diskursanalys. Ett 

socialkonstruktionistiskt förhållningssätt har tillämpats studien igenom. 

 

6.2 Diskussion kring studiens resultat 

Studiens resultat tyder på att spel om pengar bland unga är en företeelse som ses som 

problematisk. I fråga om 13-18-åringar är det kanske inte så konstigt då det är förbjudet i lag 

för dessa att ägna sig åt spel om pengar, men studiens resultat visar att det även går att 

identifiera en problembild kring spel om pengar vad gäller personer över 18 år då det är lagligt 

att ägna sig åt sådana spel. Detta gör det intressant att fundera över om studiens resultat tyder 

på att det är ett nytt socialt problem som håller på att bildas kring unga som ägnar sig åt spel 

om pengar? Blumer (1971) menar att ett socialt problem inte existerar förrän det 

uppmärksammas, identifieras och legitimeras som ett sådant. I denna process spelar massmedia 

en stor roll, likväl som politiker samt organisationer och företag, vilka alla bidrar till att 

uppmärksamma och lägga fokus på det som anses vara ett problem (Ibid.). Även Meeuwisse 

och Swärd (2002) nämner att ett ämne måste föras upp på den offentliga arenan för att kunna 

räknas som ett socialt problem, och att detta måste göras av någon som har makt i det offentliga 

rummet. Att media valt att lyfta upp spel om pengar bland unga och att dessutom majoriteten 

av artiklarna som analyserats skildrat spel ur en problematisk vinkel, skulle kunna ses som en 

del i konstruerandet av spel om pengar bland unga som ett socialt problem. Att artiklarna 

dessutom, bland annat, refererar till organisationers och politikers uttalanden om att spel om 

pengar inte är riskfritt för unga att ägna sig åt, förstärker denna bild. Att studien även sträcker 

sig över en tidsperiod på två år skulle kunna ses som att legitimiteten i att problemet existerar 

stärks. Det är inte en sensationsnyhet som uppmärksammas under en kort tidsperiod för att 

sedan försvinna.  

 Ett tema som presenterats i studiens resultat beskriver bilden av unga som döljer 

sitt spelande. För unga under 18 år skulle detta kunna vara en naturlig följd av att de inte 

lagligen får ägna sig åt spel om pengar, men ett liknande beteende beskrivs även hos personer 

över 18 år. Att spela dolt för tankarna till att detta är något skamligt, något som inte är okej att 

göra. Överallt i samhället finns det normer för vad som betraktas som normalt. Det är till 

exempel okej att dricka alkohol ”i lagom mängder”, men passeras den gränsen så kan personen 

definieras som alkoholist och beteendet framställas som ett socialt problem. Det verkar som att 

en liknande gräns för vad som är ”i lagom mängder” har överförts till spel om pengar, där 

måttligt spelande är okej för den som är över 18 år, men när gränsen för vad som anses vara 
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måttligt passeras så ses istället spel om pengar som något problematiskt enligt den bild som 

artiklarna framställer. Meeuwisse och Swärd (2002) beskriver hur det i konstruerandet av ett 

socialt problem behövs att någon med auktoritet, exempelvis massmedia, uppmärksammar att 

det finns ett gap mellan det önskade och oönskade beteendet. Att det från något håll påpekas 

vad som är normalt och acceptabelt och att ett specifikt beteende i förhållande till detta ses som 

problematiskt. Något som ytterliggare förstärker kopplingen mellan ungas spel om pengar och 

sociala problem är den bild som ges av att spel om pengar är en väg mot ett olyckligt liv. 

Skuldsättning, att inte kunna betala sin hyra, depression och kriminalitet beskrivs i artiklarna 

som konsekvenser av att unga ägnar sig åt spel om pengar.  

Meeuwisse och Swärd (Ibid.) menar att det inte finns något givet svar på vad som 

uppfattas som ett socialt problem men att problem som kan kopplas till barn och unga samt till 

den ”sociala sfären” oftare uppmärksammas och definieras som sociala problem i samhället än 

problem kopplade till andra samhällsområden. De tar även upp att det måste gå att urskilja en 

grupp som omfattas av problemet för att detta ska kunna kallas ett socialt problem. Detta är 

intressant i förhållande till denna studie där det gått att urskilja att gruppen unga skildras i 

problemtermer i relation till spel om pengar.   

 Både Blumer (1971) och Meeuwisse och Swärd (2002) tar upp som kriterier för 

att något ska definieras som ett socialt problem att det finns krav på åtgärder samt att 

samhällets ansvar understryks. En av de bilder som gått att urskilja i denna studie är bilden av 

de unga som offer som samtidigt innebär att ansvaret förläggs på exempelvis Svenska Spel och 

”samhället” i stort.  

 Meeuwisse och Swärd (2002) tar upp en diskussion som ofta förs i samband med 

att sociala problem pekas ut; den som berör om det är ett problem på individnivå eller 

samhällsnivå. En sådan diskussion går delvis att urskilja i artiklarna där en bild kan beskrivas 

som att spelproblem och spelberoende uppstår som ett resultat av ett beteende som hör 

ungdomen till medan en annan bild målar ut de unga som offer för mer samhälleliga aktörer, 

som exempelvis statligt ägda Svenska Spel. Dessa två bilder tas inte upp i en samma artikel och 

beskrivs inte heller som två motpoler i artiklarna och det kan således inte sägas att det förs en 

diskussion runt vilken bild som är den sanna. Men att båda bilderna förekommer är ändå 

intressant eftersom det visar på två skilda sätt att konstruera hur spel om pengar bland unga blir 

ett problem. 

 Denna studies resultat tyder sammanfattningsvis på att de bilder som artiklarna 

förmedlar kan ses som en del i en konstruktionsprocess av spel om pengar bland unga som ett 

socialt problem. Det kan även ses som ett exempel på den makt som massmedia har i att 
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definiera vad som är ett accepterat beteende och vad som är oaccepterat (Blumer, 1971) vilket 

leder till funderingar kring vad det innebär för personer att bli definierade och kanske själva 

definiera sig som spelberoende. Det går även att fundera över hur unga personer som ägnar sig 

åt spel om pengar, men inte anser sig ha problem med detta, ser på sitt spelande? Ytterliggare 

en intressant frågeställning är hur människors syn på unga som spelar om pengar skulle se ut 

om majoriteten av artiklarna istället presenterade en bild av framgång. Dock skulle det inte 

ändra det faktum att det fortfarande skulle vara olagligt för gruppen under 18 år. 

 

6.3 Diskussion av metod 

Denna studie har utförts genom Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys 

vilken har fungerat väl utifrån studiens syfte och frågeställningar. Dock har modellens andra 

dimension, textens konsumtions- och produktionsmönster ej gått att undersöka fullt ut då det ej 

har funnits tid för att undersöka hur journalisten producerar sin text eller hur läsaren mottar 

texten. Detta har i studien endast spekulerats i eftersom studiens empiri ej har gett tillräckligt 

med underlag för en sådan analys. Studien måste även ses utifrån sitt socialkonstruktionistiska 

perspektiv vilket innebär att resultatet kan ses som en av flera möjliga versioner och lämnar 

således dörren öppen även för andra tolkningar. Det går även att tänka sig att en annan 

diskursanalytisk modell skulle ha gått att använda till denna typ av studie, exempelvis 

diskurspsykologi. Detta skulle förmodligen, ha lett till delvis andra resultat och en annan 

utformning då denna metod skiljer sig i tillvägagångssättet från Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Vidare så är diskursanalys en metod som med fördel kan användas på stort 

material (Bergström & Boréus, 2005). Denna studie har dock begränsats av det utrymme och 

den tid som ges för en C-uppsats, vilket påverkar studiens generaliserbarhet. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Med tanke på denna studies resultat skulle det vara intressant att intervjua unga själva för att ta 

reda på deras uppfattning om spel om pengar alternativt deras uppfattning av hur andra ser på 

deras spel om pengar. Vidare skulle det vara intressant att göra en diskursanalys på textmaterial 

som är mer baserat på forskning, exempelvis Statens Folkhälsoinstituts och deras rapporter, för 

att se vad det är för bild som förmedlas i dessa. 
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