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Sammanfattning 

Idag livnär spelindustrin Sveriges största folkrörelse idrotten. Idrotten som är en hälsofrämjande 

arena. Samtidigt har spel om pengar kommit att bli mer uppmärksammat under de senaste åren 

som ett växande individ- och samhällsproblem. Diskussionen kring fenomenet har varit 

föränderlig och förebyggande insatser har nu implementeras på nationell, regional och 

kommunal nivå. Trots denna implementering kan vi se att spelmarknaden bara ökar i 

förhållande till spelformer, omfattning och marknadsföring. Vi ser därmed spel om pengar som 

ett komplext fenomen där förhållandet mellan det gynnsamma och problematiska skapar två 

sidor av ett mynt. Syftet med studien var att undersöka attityden kring spel om pengar hos 

individer som utövar lagidrott i Värmland. Vidare var syftet att undersöka om fenomenets 

tvåfaldighet är något som påverkar individens attityd. Studien bygger på både en kvalitativ 

metod genom intervjuer med aktiva, tränare/ledning samt en representant från en regional 

utbildningsorganisation. Vidare kompletterades studien med en kvantitativ metod i form av en 

enkät riktad till aktiva lagidrottare. Resultatet visade att individens attityd påverkas av att spel 

om pengar är en normaliserad aktivitet och att det samtidigt finansierar föreningslivet. Attityden 

påverkas också av flertalet sociala faktorer, exempelvis hur laget förhåller sig till spel samt 

individens egen föreställning om att nå drömmar genom att spela om pengar.  

  

Nyckelord 

Attityd till spel om pengar, lagidrott, könsskillnader, sponsring, spelproblem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	

	

Abstract 

Today, the gambling industry feeds the largest popular movement in Sweden Sports. Sports 

which is a health-promoting arena. At the same time, money involved in gambling have become 

more recognized in recent years as a growing individual and social problem. The discussion on 

the phenomenon has been changing and preventive efforts have now been implemented at 

national, regional and municipal levels. Despite this implementation, we can see an increase in the 

gaming market in relation to game forms, scope and marketing. Therefore, money involved in 

gambeling is seen as a complex phenomenon in which the relationship between the favorable and 

the problematic creates two sides of a coin. The purpose of the study was to investigate the 

attitude about money involved in gambling for individuals who practice team sports in Värmland. 

Furthermore, the purpose was to investigate whether the phenomenon of the two-fold is 

something that influences the individual's attitude. The study is based on both a qualitative 

method through interviews with active athleates, coaches and a representative from a regional 

education organization. The study was supplemented with a quantitative method in the form of a 

questionnaire aimed at active team athletes. The result showed that the individual's attitude is 

influenced by the fact that money involved in gambling is a normalized activity and that it 

simultaneously finances sport clubs. The attitude is also influenced by several social factors, such 

as how the team relies on games and the individual's own perception of reaching dreams by 

money involved in gambling. 

 

Keywords  

Attitude about money involved in gambling, team sport, gender differences, sponsoring, 

gambling problems 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	



	 	

	

Förord 

Uppsatsen du håller i din hand är ett resultat av många års tankar och funderingar kring spel om 

pengar och dess sociala acceptans i samhället, men framförallt inom idrotten som anses vara en 

hälsofrämjande arena. Spelindustrin livnär idag idrottsrörelsen samtidigt som den bidrar den till 

ett växande individ- och samhällsproblem. Som sociologer skapade det dubbelsidiga myntet 

nyfikenhet kring hur attityden kring spel om pengar ser ut inom idrotten, då den målgruppen 

finansieras och finansierar stor del av spelmarknaden som bygger på sportresultat. 

  

Gustavsson och Svanell (2012) berättar i sin bok “Spela lagom!” att när psykologen Thomas 

Nilsson började intressera sig för spelproblem år 1978 var litteraturen kring fenomenet 

undermålig. Diskussionen kring spel om pengar har förändrats fram till idag, men vår upplevelse 

är att det fortfarande saknas litteratur och studier kring fenomenet och framförallt när det handlar 

om attityden till det. Detta gjorde att vi än mer förstod vikten av att beröra detta “dubbelsidiga” 

fenomen. 

  

Det finns många vi vill framföra ett tack till, personer som har gjort denna uppsats möjligt på 

olika sätt då en uppsats alltid uppkommer i samverkan med andra. Först och främst vill vi tacka 

vår handledare Markus Arvidson för värdefull feedback och peppning. Alla respondenter för ert 

förtroende och ni som hjälpt oss att nå ut till dessa, utan er ingen uppsats, så tack! Tack till 

Annika och Markus på Länsstyrelsen i Värmland för att ni trodde på oss och gav oss möjligheten 

att bidra med denna uppsats inom området. Sen är det på sin plats att tacka varandra för oändligt 

många timmars givande samtal, diskussioner och dialoger som har inspirerat, engagerat, utvecklat 

och gett oss otroligt mycket kunskap, eftertanke och glädje! Våra starka och svaga sidor stärker 

och kompletterar varandra, vilket har kommit att påverka resultatet av denna uppsats. Och sist 

men inte minst vill vi var och en tacka våra familjer för allt stöd under processen som många 

gånger liknat en berg-och dalbana, Tack alla! 

 

Malin Fredriksson & Madelene Rone  
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

Vår uppfattning är att det idag läggs stor vikt på hälsofrämjande aspekter då det anses vara en 

samhällsnytta för individ, organisation och samhället i stort. Vi ser hur dagens samhälle ger 

individen valmöjligheter till att utforma sin livssituation där vi ser att nya marknader bidrar till att 

fånga bland annat individens hälsomässiga- och ekonomiska intresse. Regeringen (Ds 2015:48) 

menar att spel om pengar är en av dessa socialt accepterade marknader och i Sverige fyller 

spelandet en viktig funktion för bland annat föreningslivet. Vi har utfört denna studie, där 

intervjuer och enkäter kombinerats i syfte att närmare undersöka lagidrottarens attityd till spel om 

pengar samt om detta påverkas av spelmarknaden och idrottens ömsesidiga beroende.   

 
Varje krona som satsas på idrottsrörelsen är en investering i bättre folkhälsa och ett 
mer sammanhållet och inkluderande samhälle (Riksidrottsförbundet 2018a). 

 

Riksidrottsförbundet (2018c) menar att idrotten är den tredje viktigaste arenan under individens 

uppväxt, tätt följd av familj och skola. Ungefär 90 % av Sveriges barn- och ungdomar är eller har 

varit aktiva idrottare. Regeringen (Ds 2015:48) beskriver att idrottsföreningar är en del av det 

förebyggande arbetet kring beroendeproblematik där mycket fokus ligger på att minska negativa 

konsekvenser för ungdomar, vilket bör inkludera spelproblem. Ett idrottsutövande ger en ökad 

självkänsla och minskar individens negativa konsekvenser i jämförelse med dem som inte idrottar. 

Vidare minskar detta samhällets ekonomiska belastning (Riksidrottsförbundet 2018c).  

 

... Idrotten visar då att det är ok med spel och jag vet inte hur jag ska förklara det 
men då de spelbolagen tillåts att vara sponsorer till idrotten så på något sätt där visar 
man ju att det är bra med spel helt enkelt… (Respondent 13). 

 
 ... Sportens värld är ganska spelberoende... (Respondent 12). 

 

Citaten ovan är talande för relationen mellan idrotten och spelmarknaden. Spelmarknaden är en 

stor finansiär till idrottsrörelsen i Sverige, vilket gör denna bransch till en viktig eller till och med 

avgörande funktion i sammanhanget. Spelmarknaden liknar ett smörgåsbord med olika nyanser 

av vinstdrivande faktorer som vill introducera individen till att vara delaktig. En delaktighet som 

av olika anledningar kan resultera i ett överdrivet spelande, vilket har skapat ett folkhälsoproblem 

i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten (2018). Regeringen (Ds 2015:48) beskriver hur spelets 

intäkter till idrotten bidrar till en positiv aspekt i och med exponeringen av spel om pengar, men 

att detta även kan skapa en sårbarhet hos unga vilket bör beaktas i ett förebyggande arbete.  
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Swelogs studier inom området spel och hälsa visar att attityden till spel om pengar skiljer sig 

mellan män och kvinnor, där män spelar oftare än kvinnor samt att männen står för 75 procent 

av problemspelandet. Även spelformen skiljer sig då kvinnor/tjejer spelar på spelmaskiner och 

lotterier, medan män/killar använder sig av sportspel, poker och lotterier (Folkhälsomyndigheten 

2017b; 2017c). I Sverige är det 18-årsgräns på att spela om pengar, trots gränsdragningen visar 

statistik att cirka en procent bland 16-17 åringar har ett problemspelande och 2,5 procent 

befinner sig i riskzonen för ett spelproblem, däribland utgör killarna en större andel än tjejerna 

(Folkhälsomyndigheten 2017b). Enligt Regeringens uppdrag “Att genomföra insatser för att 

förebygga spelproblem” är idrotten en arena där det förekommer en hög risk för en spelkultur. 

En spelkultur kan i sin tur öka risken för ett problemspelande (Regeringen 2016).  

 

1.1 Spelets historia och idrottsrörelsen 

Ett socialt fenomen bör alltid analyseras och belysas med hänsyn till en historisk kontext enligt 

sociologen Mills (1997). Vi ser denna aspekt som viktig när det handlar om spel om pengar för att 

nå skiftningarna i diskussionen och belyser därför spelets historia. 

  

Sociologen Caillios (refererad i Svensson 2005) beskriver hur spel speglar en samhällssituation 

och menar att ett tävlingsinriktat samhälle är mer konkurrensinriktat än samhällen som inte ägnar 

sig åt tävling. Spel har funnits i alla tider, i alla samhällen och samhällsklasser. Spelets utveckling 

är därmed lång och har idag kommit att bli en del av vår samhällskultur, vilket lett till att det både 

är moraliskt och ekonomiskt betydelsefullt för både individen och samhället. Spel om pengar har 

länge varit ett kontroversiellt område både som aktivitet och handelsvara, vilket har gjort att 

gränsen för samhällets acceptans till fenomenet har ombildats över tid. Utifrån en moralisk prägel 

klassades spel historiskt sett som synd och slöseri då det var inte ett sätt att tjäna genom arbete, 

vilket medförde att regeringen fördömde spel. Dock kunde spel inte förbjudas helt men 

reglerades genom spelmonopolets inträde i Sverige år 1934 för att minska sociala risker och 

negativa konsekvenser för individen och samhället (De Geer 2011; Nilsson 2002). 

 

Under 1990-talet blev idrottsrörelsen och andra ideella organisationer beroende av 

spelmarknadens intäkter för att livnära sig, vilket grundade sig i minskade statsfinanser. Vid 

samma period eskalerade intäkterna från Jack Vegas maskiner som kom att bli en stor resurs till 

statskassan. Detta resulterade i att spelintäkter blev ett positivt värde och den centrala intäkten 

för att lösa föreningslivets ekonomiska problem och framtid (Lotteriutredningen 1992). 

Arbetsmoralen utmanades under 2000-talet, vilket resulterade i ett större utrymme för fritid i takt 
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med ökade levnadsförhållanden. I och med detta utvidgades fokus på individens 

självförverkligande och dennes framtidsplaner, något som ledde till att spel kom att bli 

ekonomiskt betydelsefullt och normaliseras därmed i alla samhällsklasser. Utvecklingen av 

idrottsorganisationer intensifierade denna normalisering och därmed efterfrågan då den 

ekonomiska lönsamheten bidrog positivt till idrotten (Alexius 2014). I dagens samhälle 

uppmuntras individen till att spela. 

 

Idag är varannan individ medlem i en idrottsförening, vilket gör idrotten till landets största 

folkrörelse (Svenskidrott 2017). Trots kopplingen mellan idrotten och spelkulturen har 

spelproblematik inte varit en del av det förebyggande arbetet inom svensk idrott. 

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson menar att frågan måste lyftas för att synliggöra 

kopplingen mellan spel och idrott samt allvarsamt lyfta spelandets negativa konsekvenser där 

preventionsinsatser för spelproblem bör jämställas med arbetet som sker kring dopning 

(Riksidrottsförbundet 2017). 

 

1.2 Spelmarknadens baksida 

Trots spelmarknadens enkla grundläggande principer om att en aktör erbjuder en annan aktör 

möjligheter att satsa för att vinna så väcker spelmarknaden politiserade och moraliska 

intressekonflikter. Diskussionen kring spel om pengar är av “dubbel natur” där dess positiva 

aspekter ställs mot spelets baksida. En kärna i kritiken är vem som bär ansvaret för 

organiseringen av marknaden och negativa konsekvenser, däribland spelproblem, vilket har 

skapat en debatt bland olika samhällsaktörer (Alexius 2014).  

  

När professorn Sten Rönnberg startade Sveriges första spelberoendeförening 1989 blev han 

ifrågasatt och upplysningen av spelets negativa konsekvenser bemöttes med misstänksamhet 

utifrån den vetenskapliga aspekten (Svanell & Gustavsson 2012). Idag klassas spelproblem som 

ett folkhälsoproblem i Sverige. Ungefär två procent av den svenska befolkningen mellan 18-84 år 

har ett spelproblem, vilket motsvarar ungefär 134 000 individer och bland dessa har cirka 30 000 

allvarliga problem (Folkhälsomyndigheten 2017a). Regeringen (2016) beslutade att implementera 

förebyggande arbete kring spelproblematik där ansvaret fördelas på nationell, regional och 

kommunal nivå. Enligt Socialstyrelsen (2017) inkluderades spelproblem i socialtjänstlagen i 

januari 2018 och likställdes med alkohol- och drogproblem. Denna lagändring resulterade i att 

kommuner och landsting idag ansvarar för att individer med spelproblem får stöd och hjälp 

(Socialstyrelsen 2017). Även den teknologiska utvecklingen har skapat en debatt, vilket Svensson 
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(2005) beskriver har resulterat i att spel distribueras och utövas virtuellt. Idag har den stora 

förekomsten av onlinebaserade spelbolag resulterat i en ny spellag i Sverige med syfte att 

begränsa marknadsföringen från dessa bolag (Proposition 2017/18:220). 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Vi vill definiera några begrepp som är återkommande i vår studie för att tydliggöra hur vi 

använder dessa. 

 

Definition av spel 

Spel är ett samlingsbegrepp för alla olika sorters spel (Nilsson 2002). Spel är ett tidsfördriv för en 

eller flera individer där regler styr processen, vanligen är det en tävlingsform 

(Nationalencyklopedin 2019). 

  

Definition av spel om pengar 

Spel om pengar förutsätter att: 1) två individer är involverade i aktiviteten, där en kan vara 

organisatorisk, 2) individen satsar pengar eller föremål av ett förutbestämd värde, 3) det handlar 

om sannolikhet och resultatet styrs av slumpen, 4) det individen satsar kan inte återkallas, 5) 

deltagandet är frivilligt (Nilsson 2002). I vår studie har vi valt att använda definitionen spel om 

pengar och inte andra former av spel. Våra respondenter talar i huvudsak om betting och trav. 

  

Definitioner av spelproblematik 

Utifrån Folkhälsomyndighetens (2018) definitioner finns flertalet begrepp och vi nämner tre av 

dessa i vår studie: 

• Spelproblem är ett samlingsbegrepp och används för att belysa negativa konsekvenser för 

individen utifrån sociala-, ekonomiska- och hälsomässiga aspekter. 

• Problemspelande innefattar en sammanslagning av “spelproblem” och “förhöjd risk för 

spelproblem”. 

• Spelberoende används vid allvarliga spelproblem och beskriver det negativa medicinska 

och biologiska aspekterna (Folkhälsomyndigheten 2018). 

 

1.4 Avgränsningar 

Folkhälsomyndigheten ser idrottsrörelsen som en förebyggande arena, vilket medfört att vi 

riktade in oss på idrotten i Värmland. Därefter valde vi lagidrotter och dess tre största och 
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populäraste former i Sverige: fotboll, innebandy och ishockey (Riksidrottsförbundet 2017). När vi 

talar om idrott så menar vi de som aktivt utövar idrott och därmed inte de som endast är 

stödmedlemmar eller åskådare. 

 

1.5 Problemformulering 

Denna studie handlar om komplexiteten kring spel om pengar då fenomenet både livnär den 

största folkrörelsen i Sverige samtidigt som det föder ett allt större individ- och samhällsproblem. 

Vi ser två sidor av ett mynt, dels spelets tillgång till föreningslivet och dels de negativa 

konsekvenser ett överdrivet spelande kan resultera i. Konsekvenser likt en baksida ligger dolt 

bakom den positiva framsidan, vilket skapar en spänning mellan de två faktorerna. Att belysa 

lagidrottares attityd och om den påverkas av denna tvåfaldighet är kärnan i studien. 

 

1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien att undersöka attityden kring spel om pengar hos individer som utövar 

lagidrott i Värmland. Vidare är syftet att undersöka om fenomenets tvåfaldighet är något som 

påverkar individens attityd.  

 

För att nå vårt syfte utformades följande frågeställningar i förhållande till spel om pengar: 

• Har idrottslaget någon påverkan på lagidrottarens attityd? 

• Skiljer sig attityden åt mellan dam- och herridrott? 

• Skiljer sig attityden åt mellan fotboll, innebandy och ishockey? 

• Har samhällsnormer kring spel om pengar någon påverkan på lagidrottarens attityd? 

 

1.7 Studiens fortsatta disposition 

Efter denna inledning och presentation av vårt sociologiska problemområde redogör vi för 

tidigare forskning inom området. I kapitel tre redogör vi för studiens centrala begrepp och 

teorier. Därefter i kapitel fyra redogör vi för vår metod för att i kapitel fem presentera en 

sammanställning av studiens resultat och analys. I det avslutande diskussionskapitlet redovisar vi 

våra slutsatser samt för en metoddiskussion och ger förslag till fortsatta studier.  
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2. TIDIGARE FORSKNING  

I detta avsnitt redovisar vi tidigare forskning utifrån studier och rapporter som vi anser relevanta för studien. Vi 

presenterar detta utifrån aspekterna: spel som social aktivitet, spelets utveckling och baksidan av spelet, 

spelmarknaden och idrottsrörelsen samt spelmönster hos kvinnor och män vilket harmoniserar med vårt syfte och 

resultat.  

 

2.1 Spel som social aktivitet  

Spelinspektionen (u.å) menar att för majoriteten är nöjet, intresset och upplevelsen de främsta 
motiven till att spela, men de redogör också för följande motiv: 
 

• Chansen att vinna tillbaka mer än den aktuella insatsen är det främsta fokus när någon 

spelar vilket sammankopplas med positiva egenskaper och upplevelser. 

• Drömmen om storvinst innehåller fantasin om en ekonomisk livsförändring, då individen 

spelar för en liten summa pengar som kan resultera i en miljonvinst. 

• Det sociala värdet innebär att spel skapar gemenskap, samt att vissa ser ett värde i att våga 

satsa stora summor för att inge respekt. 

• Det intellektuella kan stimuleras vid intresse av att ha kunskap inom spelbranschen. 

• Sinnespåverkan innebär att spänning och avkoppling frambringas av att spela. 

 

Nilsson (2002) beskriver i boken “Jakten på Jackpot” att spelet symboliserade en gemenskap som 

var en oproblematisk del av en vuxenaktivitet, vilket blev bryggan som ledde honom in i 

spelvärlden. Svenssons (2005) studie “Ungdomars spel om pengar” tar upp den sociala 

acceptansen och hur spel också är en symbolisk arena för att fly vardagen, nå drömmar, lycka och 

framgångar i ett samhälle där den sociala ordningen brister. Vidare beskriver Svensson (2005) hur 

individen i ett modernt konsumtionssamhälle ser överlevnad som otillräckligt och skapar en 

strävan efter lyx och njutning som vidare bör bekräftas för individens tillfredsställelse.  

Reith och Dobbie (2011) skriver i sin studie om spel, om hur sociala nätverk, roller, miljöer och 

processer (ålder, kön och klass) påverkar initieringen av spel om pengar. Miljöpåverkan och 

socialt nätverk, däribland vänner och familj var det två viktigaste faktorerna som påverkade 

individerna att börja spela, dessa sammanhang påverkade i sin tur spelomfattningen senare i livet. 

Författarna menar att sociala relationer tillsammans med dagliga rutiner och kulturen som skapas 

kring det reproducerar och är gynnsamma förutsättningar för spelandet. Vidare visar studien även 

att de individer som tidigt initieras i spel av familjen löper större risk för att utveckla en 

problematik än de som börjar senare med hjälp av vänner och kollegor, då 
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socialiseringsprocessen visar på attityder som normaliserar spel. De etablerade normerna visar 

endast den positiva aspekten vilket skapar en god inlärningsmiljö. Unga som spelar för att umgås, 

visa sina färdigheter och identitet löper också större risk att utveckla ett negativt beteende då det 

påverkar utvecklingen av spelbeteendet. Att vinna, spänningen och den sociala statusen det ger är 

tillsammans med miljön viktiga faktorer till varför individen spelar. Dock visar studien att det 

behövs mer forskning kring hur roller, identiteter, social interaktion, kultur, ritualer och sociala 

sanktioner påverkar ett spelbeteende, hur det legitimeras och ges social status (Reith & Dobbie 

2011).  

 

Att spela om pengar beskrivs ofta som en social aktivitet, men det kategoriseras även in i olika 

spelartyper. Svensson (2005) använder sig av Custer och Milts (1985) kategorisering och 

beskrivning av spelartyper. Sociala spelare beskrivs eftersträva ett socialt umgänge och tidsfördriv 

medan osociala spelare förklaras vilja uppnå en sinnesförändring samt fly vardagsbekymmer och 

tristess (Svensson 2005). 

 

2.2 Spelets utveckling och baksidan av spelet 

Svensson (2005) tar upp det moderna samhället och teknologins utveckling. Han menar att 

teknologin har skapat det virtuella rummet som blivit en rationell plats för att distribuera trav och 

andra spelformer. Denna förändring tillsammans med rationaliseringen kring spel och olika 

spelformer har påverkat hur och i vilken miljö aktiviteten utövas. Ett exempel är travsporten som 

förr handlade om djurhållning och tävling vilket har övergått till en spelindustri med vinsten i 

fokus (Svensson 2005). Reith och Dobbie (2011) talar också om den teknologiska förändringen 

och dess påverkan på tillgängligheten av spelformer och på hur individen kan välja att spela vilket 

inkluderar vardagen och det sociala mönster som den som spelar lever i. Dickerson (1993 

refererad i Svensson 2005) menar att hastigheten har en påverkan på spelandet. Snabba spel och 

snabb återkoppling gör spelaren mer delaktig och skapar en högre stimulans, vilket i sin tur 

resulterar i större problematik om spelandet blir utom kontroll. Även Svensson (2005) talar om 

stimulans. Han beskriver att spänningen är ett resultat av slumpen och osäkerheten kring spelet. 

Dock framhåller han att vissa spelformer, exempelvis trav och fotboll även kan innehålla delar av 

kunskap. Det vill säga en subjektiv sannolikhet att kunskap och erfarenhet av att skapa 

fördelaktiga utfall utifrån en beräknad sannolikhet (Svensson 2005). 

  

Ett överdrivet spelande kan resultera i spelproblem (Folkhälsomyndigheten 2018). Giddens (1997 

refererad i Svensson 2005) menar att spelproblem och andra tvång kan förklaras genom att vara 
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oönskade resultat av vissa återkommande vanor. Giddens beskriver att detta mönster blir ett hot 

mot själv reflexiviteten eftersom ett tvång tar över och skapar ångest vilket resulterar i individens 

behov av att spela igen (Svensson 2005). 

 

Svensson (2005) belyser spelindustrins marknadsföring och kommunikation med ungdomar 

utifrån två aspekter. Dels sker en ytlig kommunikation där spänning, nöje och tidsfördriv “säljs 

in” och på ett djupare plan förmedlas det hur spelkonsumtionen kan påverka deras självkänsla 

och välmående (Svensson 2005). Spelmarknaden försöker reducera sitt dålig rykte genom att 

sammankoppla spel med idrott och vinnare, där reklam och sponsring är exempel på detta. Dock 

behövs mer forskning kring hur reklamen påverkar ungas spelande (Lalander 2004 refererad i 

Svensson 2005). 

 

2.3 Spelmarknaden och idrottsrörelsen 

Svenssons (2005) studie visar att ungas spelande påverkas av sin närmiljö där föräldrar och 

vänner har en avgörande roll för individens framtida spelmönster. Vidare visar studien att 

ungdomar ökar sitt spelande i fasen mellan barn- och vuxenvärlden, då vuxnas frånvaro under 

fritidsaktiviteter är en påverkande faktor. Att spela uppfattas vara att ta ett steg från lekvärlden 

och in i vuxenvärlden (Svensson 2005). 

 

Den svenska rapporten “Spel om pengar inom idrotten” är den första genomförda studien 

gällande attityder och värderingar kring spel om pengar. Studien baseras på elitidrottande 

individer och resultatet visade att idrottsrörelsen inte var en homogen grupp eller kultur, utan det 

fanns skillnader mellan olika lagidrotter, länder och dam- och herridrott. Studien visar att bland 

manliga elitidrottare i åldern 18-40 år spelas det om pengar i en större utsträckning i jämförelse 

med resterande av Sveriges befolkning (Vinberg et al. 2017).  

 

En studie bland fotbollsspelare i England visade att det sociala värdet i form av gemenskap var en 

faktor som påverkade intresset av att börjar spela om pengar. Gemenskapen uppnåddes genom 

exempelvis planering, tips, diskussion kring spelresultat och att spela tillsammans. Alla som 

medverkade i studien ansåg att det sociala värdet var inkörsporten, för att med tiden resultera i ett 

individuellt spelande. Att spelkulturen var en stor del av fotbollslaget upplevdes inte vara 

problematisk utan ansågs vara en naturlig del av miljön och uppfattades vara en faktor till bättre 

laganda. I studien framläggs det även hur normer kring spel överfördes från de äldre till de yngre 

spelarna i föreningen (Lim et al. 2017). 
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2.4 Spelmönster hos kvinnor och män   

Skillnader mellan kvinnors och mäns spelmönster har undersökts i flera studier. Reith och 

Dobbie (2011) studie visar att män börjar spela tidigare än kvinnor, att män spelar i större 

omfattning och har större risk att utveckla spelproblem. Hing och Breens (2001) studie kring 

genus och spelmönster visar att kvinnor påverkas i högre grad av restriktiva samhällsnormer än 

vad män gör, vilket de menar kan sammankopplas med kvinnors avhållsamma spelmönster. 

Svenssons (2005) studie visar att individens spelmönster påverkas av tid och rum, vilket gör att 

samhälleliga strukturella förhållanden och könsroller speglar spelandet hos män och kvinnor. 

Pojkar lär sig att tävla, mäta sig och umgås i stora grupper medan tjejer lär sig att kommunicera, 

vara omhändertagande och hantera konflikter vilket speglar spelandet (Svensson 2005).  

 

En av spelets funktion är att utveckla individens självbild, forma dennes karaktär och visa 

omgivningen sin personlighet samt att utmana slumpen karaktäriserar ett risktagande och mod 

(Goffman 1969 refererad i Svensson 2005). Författaren Dostojevskij (1984 refererad i Svensson 

2005) menar att spelandet karaktäriserar mod och ett ekonomiskt oberoende tillstånd och visar 

om du är en man eller ingenting. Fundberg (2003) skriver om pojkfotboll och maskuliniteter i 

“Kom igen, gubbar!” och han menar idrotten är en manlig sfär där centrala delar som tävla och 

konkurrera är centralt. Vidare beskriver han att det finns få platser som omklädningsrummet som 

har en så stark symbolisk kraft och det i detta rum eftersträvas homogenitet (Fundberg 2003). 

  

Vinbergs et al. (2017) rapport visar att skillnaderna i problemspelande mellan manliga och 

kvinnliga elitidrottare är stor, där männen spelar mer och oftare. En studie som 

Riksidrottsförbundet (2018b) hänvisar till en studie som visar att tolv procent av manliga 

idrottare som går på idrottsgymnasier har spelproblem. Flera studier inom spel om pengar (Hing 

& Breen 2001; Vinberg et al. 2017) understryker att studier och vetenskapliga artiklar som finns 

kring spel om pengar utgår från män och herridrotten, vilket gör det problematiskt att applicera 

detta direkt på kvinnors spelande. 

 

2.5 Tidigare forskningens relevans för vår studie 

Efter vår inläsning av tidigare studier valdes dessa områden då det ringar in betydelsefulla 

aspekter kring hur attityden påverkas. Spel om pengar som social aktivitet belyser spelets sociala 

acceptans och hur det sociala värdet påverkar attityden. Spelets utveckling och baksidan av spelet 

vittnar om hur den digitala utvecklingen har påverkat tillgängligheten till spel. Spelmarknaden och 

idrottsrörelsen presenterades för att belysa den relationella komplexiteten vi finner mellan dessa 
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arenor. Spelmönster hos kvinnor och män hänvisar till könsskillnader i attityden kring spel om pengar 

vilket var en av våra frågeställningar. Dessa områden i en kombination hjälpte oss att angripa vårt 

syfte utifrån olika perspektiv och skapade förståelse för vår insamlade empiri. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel redovisas sociologiska teorier och begrepp som är relevanta samt har betydelse för studiens resultat 

och analys. Vi redogör för vårt huvudbegrepp attityd och teorier kring individualiseringen, konsumtionssamhället 

och maskulinitet. Dessa används för att förstå vad som påverkar och hur individens attityd påverkas. För att 

förstå komplexiteten av relationen mellan spelmarknaden och idrottsrörelsen använder vi en teori om latenta och 

manifesta funktioner.  

 

3.1 Attityd och attitydförändring 

Angelöw et al. (2015) talar om attityders funktioner och författarna menar att: 1) attityder leder, 

strukturerar, skapar förståelse och ligger till grund för individens tolkning av den sociala 

verklighet som individen omges av. 2) Attityder hjälper individen att tillgodose behov och 

uppnå mål som stimulerar belöningssystemet. Individens värderingar och handlingar tenderar 

att förstås genom tidigare positiva och negativa erfarenheter. 3) Attityder vägleder individen i 

kommunikationen med andra människor, i olika sociala omständigheter och visar vem individen 

är, vad denne tycker om och inte, vilket förstärker individens självbild. 4) Attityder har också ett 

syfte att stärka självförtroendet och skydda självkänslan hos individen för att hindrar individen 

från att uppleva obehag. 

 

Enligt Angelöw et al. (2015) har attityder därmed en betydelsefull påverkan på individen utifrån 

hur individen tänker, känner och handlar. Författarna menar att: Tanke- eller kunskapskomponenten 

innefattar individens attityd eller föreställningen kring en situation, individ eller ett objekt. 

Känslekomponenten innefattar individens känsla för en viss situation, individ eller objekt och 

handlingskomponenten innefattar individens tendens att handla utifrån den aktuella situationen, 

objektet eller individen. Vidare menar Angelöw et al. (2015) att våra attityder hjälper oss att 

bedöma andra utifrån hur attityder tar sig uttryck, men framförallt utifrån handlingar. Attityd 

och handling överensstämmer inte alltid vilket kan bero på flera faktorer. Dels handlar det om 

att individens egna erfarenheter inte alltid ligger till grund för attityden, utan påverkas av 

omgivningen samt hur en handling och attityd bedöms av omgivningen. Vidare påverkas 

attityden av en stark kultur som producerar en rädsla för att avvika från gruppens åsikter 

(Angelöw et al. 2015).  

 

När det handlar om attitydförändringar vill omgivningen över tid påverka och förändra en 

individs attityd och värderingar. Detta görs genom exempelvis reklam, vänner och sociala medier. 
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Vid attitydförändringar påverkas individen av tre delar: sändaren, mottagaren och budskapet. På 

senare tid har kommunikationen som äger rum i sociala sammanhang kommit att bli en 

betydelsefull faktor för attitydförändringar. Budskap bör framföras övertygande då det är mest 

effektivt för att undvika försvarsreaktioner som ofta frambringar negativa känslor (Angelöw et al. 

2015). 

 

Relationen mellan tanke eller kunskap- och känslekomponenterna är komplexa, det vill säga att 

ett särskiljande av dessa är svårt. Tanken styr känslan och vice versa vilket medför att individen 

ofta handlar utifrån en känsla och inte en rationell tanke. Leon Festingers begrepp kognitiv 

dissonans kan kopplas till denna komplexitet och konfliktfyllda attityder. Begreppet innebär att 

en uppfattning står i motsättning till en annan uppfattning och när en motsättning uppkommer 

upplevs obehag och individen vill rättfärdiga sin attityd och sitt handlande. Detta fenomen gör 

oss individer till rationaliserade varelser istället för rationella, vilket innebär att vi är mer 

motiverade att tro att vi gör rätt än att göra rätt. Detta dissonansreducerande sätt att handla 

skyddar vår självkänsla och upprätthåller därmed en positiv självbild där vi framstår som duktiga, 

smarta och goda (Torslund 1978 refererad i Angelöw et al. 2015). 

 

3.1.1 Lagkulturens påverkan på attityden 

Ahrne et al. (2008) menar att utvecklingen i det moderna samhället har skapat ett glapp mellan 

kultur och samhälle. Kulturaspekten har kommit att bli allt viktigare för att kunna förstå 

samhälleliga processer och individens meningsskapande. Organisationer ses som en viktig del i 

skapandet av en stabilare kultur. När dessa kollektiva värden institutionaliseras antar de en fastare 

form och med sin breda spridning intar den en maktposition. Vidare kan kulturen internaliseras 

hos individen, vilket skapar en del av dennes identitet (Ahrne et al. 2008). Våra värderingar 

bygger på föreställningar vi har om olika saker, vilket kan leda till att individen vill uppleva den 

föreställda känslan. Dessa föreställningar är ofta starka till sin karaktär och påverkas inte i så stor 

utsträckning av information (Angelöw et al. 2015).  

 

3.2 Maskulinitetsnormens påverkan på attityden 

Sociologen R. W. Connell. R. W. (1995) menar att maskulinitet är ett beteende som består av 

fyra dynamiska delar: hegemoni, underordnande, delaktighet och marginalisering, samt att 

maskulinitet alltid måste ställas mot femininitet för att existera. Vi har i denna studie valt att 

fokusera på maskulinitet utifrån dominans och underordning som styrs av värderingar och 
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strävan efter en ledande position där “att nå status” är kärnan. De hegemoniska egenskaperna 

och handlingarna anses vara normen och ett mansideal vilket män eftersträvar. Connell 

understryker att maskuliniteter bör analyseras utifrån att de är situationella och relationella. Det 

vill säga att maskulinitet är föränderligt och skapas utifrån olika processer i tid, rum och sociala 

sammanhang (Connell 1995).  

  

Vidare beskriver Connell (1995) att idrott och sport har blivit en norm för maskulinitet. Vidare 

beskriver han hur manliga förebilder inom sporten visar upp sina manliga ideal medialt och på 

så vis framhåller sina fysiska färdigheter för att få status och pengar. Inom idrottssammanhang 

beskrivs sociala relationer bland män som hierarkiska och tävlingsinriktade. Vidare är det inte de 

framträdande bärarna av hegemonisk maskulinitet som är de mest inflytelserika utan det kan lika 

gärna vara exempelvis idrottsprofiler. Detta gör att de individer som innehar mest makt och 

ekonomiska resurser inte behöver uppnå en hegemonisk maskulinitet (Connell 1995). 

 

3.3 Individualiseringens påverkan på attityden 

Ulrich Beck (2012) menar att individualiseringen resulterar i att individen är fri från traditionella 

sociala former, något han menar sker genom sociologiska och strukturella förändringar i 

samhällets institutioner. Denna förändring ställer krav på individen, något som innebär att 

individen tvingats att finna egna vägar till att tjäna pengar och bygga upp sin egen trygghetssfär 

utifrån egna villkor (Beck 2012). Zygmund Bauman (2002) talar också om att individualiseringen 

ger individen friheten att utforma sin egen livssituation men att strukturens villkor påverkar 

genom exempelvis kontroll, övervakning och institutionaliseringen. Bauman (2002) menar att 

individualiseringsprocessen lägger över ansvaret på individen, vilket resulterar i en individuell 

egoism som ökar den sociala ojämlikheten. “Jaget före laget” har medfört att kollektivets fördelar 

försvunnit, vilket är frihetens baksida i ett individualiserat samhälle (Bauman 2002). Beck (2012) 

talar också om denna baksida och beskriver hur individens beslutsfattande och handlingar utifrån 

det centraliserade jaget är beroende av samhället. Detta leder till att individen påverkas av olika 

faktorer exempelvis massmarknaden, masskonsumtionen och den mediala bilden av trender vilket 

Beck (2012) menar skapar ett prestationstänkande som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa.  

 

Carol Smart (2007) ger kritik till individualiseringsbegreppet och hävdar att det sker en 

detraditionalisering, det vill säga att individens frihet är begränsad eftersom den fortfarande 

relateras till vissa traditionella band, exempelvis relationer som betydelse för individens 
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bekräftelsebehov. Vidare menar hon att individen strävar efter att behålla delar av ”det gamla” för 

att känna trygghet i en föränderlig värd (Smart 2007).  

 

Beck (2012) menar att det viktigt att skapa nya tekniska delar som resulterar i möjligheter till 

bättre ekonomiska förutsättningar för att upprätthålla individualiseringen. Vidare nämner Beck 

(1992 refererad i Ahrne et al. 2008) spel om pengar och beskriver att den tekniska förändringen 

som skett har skapat andra villkor vad gäller fenomenet vilket har genererat stora samhälleliga 

svårbedömda risker.  

 

3.3.1 Konsumtionssamhällets påverkan på attityden 

Bauman (2008) talar om att konsumtion leder till ökad individualisering, då det fria valet 

premieras inom konsumtionskulturen. Vidare menar Bauman (2008) att individualisering är en 

följd av globaliseringen, vilket har lett till att upplösningen av den kollektiva välfärdsstaten har 

gjort att individer känner ett eget ansvar över att klara sig och uppnå självförverkligande. Detta 

skapar en ny form av osäkerhet där problem och ansvar förskjutits från samhället till individen 

(Bauman 2008).  

 

Tidigare byggde samhället på arbetsetik något som på senare tid har utvecklats till en 

konsumtionsetik. Denna förändring har bidragit till att konsumtion kommit att ta en större plats i 

individens liv än förvärvsarbetet. Idag handlar livsprojektet om självutveckling där det centrala är 

att fylla livet med saker som ger ”värde” utifrån ett materiellt intresse. Detta ”värdet” vägleder 

oss och formar vår sociala identitet som är tätt sammanflätad med uppkomsten av 

konsumtionssamhället. Individer bör därmed uppfylla en tillfredsställelse genom det 

köpkapacitetkrav som finns på konsumenten för att individen ska kunna påverka sin sociala 

integration och gemenskap för att skapa sin identitet. I denna process synliggörs skillnader i 

livsstil och därmed uppstår en jämförelse mellan individer Dessa behov och identitetsskapande 

påverkas av mediala flöden individens drivkraft att köpa specifika varor som speglar vem 

individen är och dennes position i samhället (Bauman 2008). 

 

3.4 Latenta och manifesta funktioner av spelmarknaden 

Sociologen Robert K. Merton (1936) arbetade med strukturell funktionsanalys. Merton menade 

att samhällets sociala strukturer innehåller en organiserad kultur bestående av normativa värden. 

Dessa värden fyller en funktion i att skapa ett gemensamt förhållningssätt till olika fenomen i 
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samhället. Merton (1936) motsatte sig dock de funktionella antagandena om att alla sociala 

fenomen har en positiv verkan och att dessa är nödvändiga. Han förespråkade istället den 

funktionsanalys och teori som han är mest känd för vilken utgjordes av latenta och manifesta 

funktioner. De manifesta funktionerna är den förutsedda eller medvetna verkan kring ett socialt 

fenomen, exempelvis en handling. Latenta funktioner är de oförutsedda konsekvenserna eller den 

dolda baksidan av det manifesta. Merton (1936) underströk att funktioner inte bara är positiva, 

som andra funktionalister hävdar, utan de kan även vara negativa och därmed bidra till 

systematiska konsekvenser. 

 

Merton (1936) menade att i takt med samhällsutvecklingen så uppkom nya attityder, värderingar 

och villkor som utmanar den sociala ordningen i samhället. Detta likställde Merton med Emile 

Durkheims begrepp anomi som han vidare adapterade till “The American dream”. Merton 

syftade då på individens strävan efter att infria drömmar, en lyckad karriär och förmögen tillvaro. 

Denna strävan uppfylldes genom tillvägagångssätt som ligger utanför de normativa värderingarna, 

exempelvis genom kriminalitet. Vidare beskriver han hur det manifesta i denna eftersträvan är 

bilden av att skapa en positiv och lämplig livsstil, medan det parallellt bidrar till ett 

prestationstänkande (Merton 1936).  

 

Vidare belyser Merton (1936) att studiet av manifesta funktioner i ett sammanhang skapar en viss 

risk för ett förutsägbart forskningsresultat. Vidare menar han att ett åskådliggörande av latenta 

funktioner och därmed oförutsedda konsekvenser öppnar upp för en bredare förståelse och fler 

perspektiv vilket kan skapa samhällsnytta (Merton 1936). 

 

3.5 Teoretisk relevans för studien 

I denna studie utgår vi från individens attityd och vårt resultat visar hur den påverkas av 

omgivningens uppfattning av vad som är normalt eller avvikande. Utifrån denna aspekt ser vi 

attitydbegreppet vara relevant. När det handlar om konfliktfyllda attityder är det relevant att 

använda Leon Festingers begrepp kognitiv dissonans eftersom det kan förklara varför inte attityd 

och handling harmoniserar.   

 

Individens roller och identiteter synliggör skillnader och likheter, vilket har kommit att få en 

betydande roll i dagens individualiserade samhälle. Vad gäller kollektiva identiteter framhävs ofta 

likheter där känslor som stolthet, gruppsolidaritet med mera framhävs (Giddens & Sutton 2014). 

Utifrån detta har vi valt att använda oss av Connells (1995) maskulinitetsteori då vi ser vikten av 
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att skapa en förståelse för de könsskillnader i förhållande till spel om pengar som vårt resultat 

visar. Vidare kan teorin förklara hur identiteter skapas i sociala konstruktioner och hur detta 

påverkar attityden. 

 

Det individualiserade samhället ger individen en frihet att utforma sin livssituation på egen hand. 

Samtidigt skapar samhällsstrukturen riktlinjer som individen tvingas förhålla sig till för att “passa 

in”, exempelvis konsumtionen. Detta gör att vi ser vikten av att ha individualiseringsprocessen av 

Beck (2012) och Bauman (2002) som en aspekt när vi studerar individens attityd till spel om 

pengar. Vidare har vi även valt att ta Smarts (2007) individualiseringsperspektiv i beaktning för att 

problematisera teorin. Smart poängterar att individen fortfarande är i behov av bekräftelse från 

individer i omgivningen. I vårt resultat finner vi hur individen relaterar till sin omgivning vilket 

påverka attityden. Teorin om konsumtionssamhället av Bauman (2008) ger oss en begriplig 

förståelse för hur konsumtion primäras och hur spel om pengar sätts i relation till att uppnå 

”drömmen om” en livsstilsförändring då konsumtionsetiken har tagit över arbetsetiken.  

 

Mertons (1936) teori om latenta och manifesta funktioner använder vi som ett analysverktyg för 

att belysa komplexiteten och bredda perspektivet i det relationella mellan spelmarknaden och 

idrottsrörelsen. Teorin kan skapa förståelse för det “dubbla myntet”. 
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4. METOD 

I detta kapitel redogör vi får vår förförståelse. Vidare beskriver vi val av metod, studiens urval, datainsamling och 

genomförande, bortfall, etiska överväganden samt att vi för en trovärdighetsdiskussion. 

 

4.1 Vår förförståelse och förkunskap 

Spelmarknaden är idag diskuterad och det pågår en laddad dialog mellan olika samhällsaktörers 

ansvar kring marknadsföring och spelproblematik. Vi vill därför redogöra för vår förförståelse 

inom ämnet eftersom det kan komma att påverka studiens resultat. Vad gäller spel om pengar 

och lagidrott har vi en tanke om att spel är normaliserat inom sportens värld. Vår relation till 

fenomenet skiljer sig åt. En av oss saknar erfarenhet medan en av oss har erfarenhet av 

spelproblematik i närmiljön. Vi är väl medvetna om att vår förförståelse och våra värderingar 

både kan vara en styrka och en svaghet. Men vi menar att vår förförståelse tillsammans med den 

kunskap vi skaffat oss under studiens gång har skapat en fördjupad och bredare kunskap kring 

olika perspektiv kring vad som påverkar attityden. Vi tror även vårt engagemang och intresse för 

fenomenet har kommit att påverka studien i en positiv riktning. Förförståelsen och intresset för 

ämnet kan dock komma att begränsa oss till viss del, då vårt intuitiva perspektiv kan ta plats och 

därmed färga studiens resultat utifrån vår subjektiva förståelse. Medvetenheten kring detta har 

gjort att vi har varit reflexiva i vår analys, vilket Thurén (2007) menar är ett sätt att skapat ett 

ovanifrånperspektiv för att i så hög utsträckning som möjligt reducera att personliga erfarenheter 

överträffar objektiviteten.  

 

4.2 Metodansats och metodval 

För att nå attityden bygger vår studie på en induktiv metod och därmed en explorativ ansats, 

vilket ger oss en utforskande studie (Rosengren & Arvidson 2010). En induktiv metod lämpar sig 

väl utifrån studiens syfte då vi som forskare inte styr respondenterna i så hög grad (Thurén 2007). 

Med utgångspunkt i vår metodansats och vårt syfte har vi valt att använda oss av både en 

kvalitativ och kvantitativ metod som enligt Thurén (2007) används med olika utgångspunkter. 

Vår förhoppning var att skapa möjligheter att få insyn i respondenternas uppfattning kring spel 

om pengar. Syftet med den kvalitativa undersökningen var att fånga en djupare förståelse för 

attityden kring spel om pengar. Utifrån den kvantitativa delen hade vi för avsikt att fånga bredden 

för att stärka det kvalitativa resultatet i och med studiens begränsade storlek. 
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4.3 Urval 

Studien bygger på ett strategiskt urval i kombination med ett bekvämlighetsurval. Ett strategiskt 

urval innebär att vi har valt ut de respondenter som kan representera hela populationen. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att vi har använt oss av de respondenter som fanns tillgängliga inom 

vår aktuella urvalsram (Trost & Hultåker 2016). 

  

Urvalsramen togs fram i fyra steg. I ett första steg valdes Värmlands län ut, i ett andra steg valde 

vi att både kvinnliga och manliga idrottare skulle medverka, i ett tredje steg valdes lagidrotterna 

fotboll, innebandy och ishockey ut. I ett sista steg valdes aktiva idrottare, individer från 

ledningsnivå samt en representant från regional utbildningsorganisation ut. Syftet med urvalet var 

att få en så bred variation av attityder utifrån perspektiven aktiva, tränare/ledning och 

utbildningsansvariga. Rosengren och Arvidson (2010) och Trost (2010) menar att vårt urval 

skapar en djupare förståelse och blottlägger eventuella skillnader, vilket harmoniserar med vårt 

syfte. Respondenter söktes i första hand genom mailförfrågningar som sändes ut till flertalet 

fotboll-, innebandy- och ishockey föreningar runt om i Värmland. Men på grund av svagt intresse 

sökte vi respondenter via befintligt kontaktnät inom idrotterna och vidare med hjälp av deras 

kontaktnät. Detta tillvägagångssätt gav oss ett representativt urval av individer både vad gäller 

kvinnliga och manliga deltagare från junior- och seniorverksamhet inom lagidrotter, samt 

respondenter på ledning- och utbildningsnivå. Urvalet innehöll lagidrottare i åldern 18-44 år som 

själva aktivt utövar lagidrott i olika divisioner. 

 

4.4 Datainsamling och genomförande 

4.4.1 Kvalitativ metod 

Studiens kvalitativa metod bygger på både fokusgrupp- och enskilda intervjuer. Fokusgrupperna 

med aktiva idrottare gav oss kunskap och inspiration till fortsatt läsning och låg sedan till grund 

för utformningen av två olika intervjuguider till studiens enskilda intervjuer på tränare-, ledning- 

och utbildningsnivå. Fokusgrupper är en metod som ofta används i syfte att undersöka och förstå 

människors erfarenheter kring ett fenomen (Dahlin-Ivanoff 2015). Diskussionen i 

fokusgrupperna blev det centrala verktyget för att fånga och få insyn i respondenternas sociala 

samspel, tankar och resonemanget kring spel om pengar. Vi valde att genomföra fokusgrupperna 

om fyra individer i en för dem känd miljö. Deltagarna kände till varandra vilket skapade en 

tillitsfull miljö som genererar en mer öppen diskussion. Dock kan tidigare relationer skapa 

begränsningar i form av att olika roller upprätthålls, vilket kan begränsa respondenternas tankar 
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och uttryck. Vi har tagit hänsyn till begränsningarna genom att vägleda deltagarna med hjälp av 

en strukturerad intervjuguide (Dahlin-Ivanoff 2015). Våra öppna- och generella frågor 

uppmuntrade till ett inkluderande klimat där vi la vikten vid att alla åsikter synliggjordes för att 

fånga in deltagarnas tankar och uttryck. 

  

Studien bygger på sju enskilda intervjuer, där tre genomfördes med tränare vid fysiska möten, ett 

fysiskt möte med en aktiv lagidrottare och telefonintervju med en representant från regional 

utbildnings organisation. Två respondenter på ledningsnivå skickades intervjuguide via mail, vilka 

i efterhand har valts bort då det inte använts i resultatet. Vi är medvetna om att telefonintervjun 

kan ha påverkat interaktionen, vilket kan ha lett till att vi missat betydelsefulla uttryck (Ahrne & 

Svensson 2015). För att reducera eventuella språkförbristningar skickades information om 

studien och de teman vi skulle utgå ifrån innan intervjutillfället. Informationen sändes även för 

att för att hen skulle kunna förbereda sig och på så sätt skapa en trygghetskänsla inför intervjun. 

Vår intervjurespondent besvarade frågorna tydligt, självsäkert och med vidareutvecklade svar. 

Vidare spelades intervjun in, vilket gjorde att vi kunde fånga all viktigt information. 

  

Intervjuguiden utformades till den roll respondenterna har i förhållande till lagidrotten, det vill 

säga om respondenten var aktiv, ledare eller representant från regional nivå. Frågorna anpassades 

till ämnet och studiens syfte samt att de gick från generella frågor till specifika, vilket går i linje 

med Vinbergs et al. (2017) tidigare studie om attityd till spel inom idrotten. Vi inledde med en 

fråga om spel som fenomen för att vidare gå in på frågor kring vad som kan tänkas påverka 

individens attityd till fenomenet och slutligen hur fenomenet finner sig i relation till laget och 

föreningen. Våra intervjuguider bestod av tre teman: spel om pengar som fenomen, spel om pengar inom 

idrotten och spel i ett samhällsperspektiv som innehöll åtta till tio huvudfrågor exklusive förberedda 

följdfrågor. Exempel från intervjuguiden: Hur skulle du/ni definiera spel om pengar? Vad tror ni att det 

är som gör att någon börjar spela om pengar? Är det skillnad på manligt och kvinnligt spelande? Hur upplever ni 

att det pratas om spel om pengar i ert lag? (se bilaga 2, 3, 4). 

  

Alla intervjuer genomfördes i anslutning till den idrottsarena där respondenten utövar sin idrott. 

Intervjuerna spelades in och varade mellan 25-50 min, vilket gav oss tillräckligt med utrymme för 

dialog. Kort efter varje intervjutillfälle utfördes transkriberingen och därmed säkerställdes det att 

vi inte gick miste om viktig information (Trost 2010). Efter transkriberingen startade vi vår 

initiala kodningsprocess där vi läste materialet öppet och nyfiket i detalj. Med andra ord fick alla 

respondenters utsagor ta plats utan helhet i åtanke. Ahrne och Svensson (2015) kallar denna 

process för en öppen kodning. Vidare menar författarna att det är den öppna kodningen som 
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ligger till grund för den fokuserade kodningen. Vi bröt ner materialet i små delar och tog ut 

nyckelord där olika färgpennor hjälpte oss att specificera och dela in materialet. Dessa nyckelord 

resulterade i ett mönster där våra teman växte fram: intresse, prestation, jargong, spelnorm, kategorisering 

av spel, det dubbla myntet, drömmen om, tillgänglighet och mediala förebilder. Dessa teman utgjorde sedan 

grunden till vårt teoretiska val som vidare skapade förståelse för empirin. Vi fann även emotioner 

som ett tema. Detta valdes bort i resultatet för att begränsa studien och med anledning av detta 

tema berörde ett mer psykologiskt perspektiv. 

 

4.4.2 Kvantitativ metod 

I den kvantitativa metoden tillfrågades 115 aktiva inom olika idrottslag om att delta i studien, 

varav 79 stycken deltog. Enkäten var i hög grad standardiserad, då alla respondenter har besvarat 

samma enkät. Materialet har gett oss möjligheten att göra olika jämförelser samt skildra 

populationen och inte bara urvalet. Enkäten var strukturerad och höll sig specifikt till attityden 

kring spel om pengar. Vidare innehöll enkäten frågor med öppna och fasta svarsalternativ, vilket 

(Trost & Hultåker 2016) beskriver som strukturerade och ostrukturerade frågor. 

  

Enkäten utformades utifrån studiens kvalitativa resultat samt med hjälp av tidigare forskning 

inom området från Vinberg et al. (2017). Vi valde att inte ställa ledande frågor som kan besvaras 

med exempelvis svarsalternativen positivt eller negativt. Istället valde vi svarsalternativ i form av 

skalor från stämmer inte alls till instämmer helt, då vi ansåg att detta skulle ge oss det oss ett 

trovärdigare svar för att det fångar en bredare aspekt. Se exempel nedan (samt bilaga 6): 

 

·    Fråga 1-4 på enkäten innehöll bakgrundsfrågorna kön, ålder, lagsport samt vilken stad/ort 

respondenten spelar i. 

·    Fråga 5-8 var fyra påståenden kring spel om pengar inom laget på en skala 1-6 där 1 

motsvarade stämmer inte alls och 6 motsvarade instämmer helt. Exempel: I mitt lag är spel 

om pengar en viktig del. 

·    Fråga 9-10 bestod av frågor kring tränarens roll och föreningens inställning till spel om 

pengar där svarsalternativen var tillåtande, inte tillåtande, det pratas inte om det, vet ej. 

Exempel: Vilken inställning har din förening till spel om pengar? 

·    Fråga 11 berörde policys kring spel om pengar. 

·   Fråga 12-15 handlade om individens omfattning av eget spelande, omgivningens 

spelproblem, spelform och en genusfråga. 



	 	

	 27	

·    Enkäten avslutades med en öppen fråga kring framtiden samt att det lämnades utrymme 

för vidare kommentarer under rubriken övrigt. 

Det kvantitativa resultatet från de strukturerade stängda frågorna sammanställdes och 

analyserades i statistikprogrammet SPSS. Trost och Hultåker (2016) menar att vi bör använda oss 

av ett statistikprogram då vår enkät antal överstiger 50 enkäter med syfte att förenkla 

bearbetningen och avläsningen av empirin.  

 

Inför inläsning av enkäten i SPSS skapades ett kodningssystem där vi gav varje fråga en variabel 

och varje svarsalternativ ett variabelvärde. Därefter gav vi varje enkätformulär ett 

identitetsnummer för att göra det lättare för oss att identifiera enkäterna vid exempelvis 

avvikelser. Inläsningen av materialet startade direkt vi fått tillbaka de ifyllda enkäterna, vilket 

gjorde att vi kunde börja analysera materialet så fort vi fått in de sista enkäterna. Enkätens öppna 

frågor sammanställdes kodades på samma sätt som studiens kvalitativa empiri för att därefter 

kunna sättas i relation till detta.  

 

4.5 Bortfall  

Bortfall kan påverka studiens resultat och är därför viktigt att redogöra för (Trost & Hultåker 

2016). Mailkontakt har tagits med åtskilliga idrottsföreningar utan gehör, men för att undvika att 

stickprovet i den kvantitativa studien inte var representativt har vi gjort ett större urval av 

enkätrespondenter än vad studien kräver. Urvalets storlek menar Trost och Hultåker (2016) har 

gjort att studiens 36 bortfall inte har påverkat resultatet i så hög grad. Bortfallet innefattade både 

män och kvinnor inom de tre berörda idrotterna. Enkätstudien resulterade även i ett internt 

bortfall i fråga 11: finns det policys kring spel om pengar i din förening. Frågan saknade svarsalternativet 

”vet ej”, vilket vi blev medvetna om då respondenterna själva kompletterade med en   och skrev 

vet ej. Vi vill understryka att endast 10 % av respondenterna inte besvarade vår öppna fråga som 

berörde framtiden kring spel om pengar. Svarsfrekvensen talar för ett stort intresse hos de som 

deltog. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Vid all insamling av empiri har vi förhållit oss till det Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer: 

informationskravet, information om konfidentialitet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 
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Studien vänder sig till individer inom lagidrotterna fotboll, innebandy och ishockey oavsett kön, 

socioekonomisk status, nationalitet eller kultur. Alla förfrågningar om att delta i studien via mail 

och telefon har besvarats frivilligt om intresset att delta funnits. Vi har förhållit oss till The 

General Data Protection Regulation (GDPR) utifrån Karlstads universitets riktlinjer vid all 

empiriinsamling. Studien har inte behandlat känsliga personuppgifter för att inte kränka eller göra 

övertramp gentemot våra respondenter. I vår kvalitativa studie engagerade vi oss medvetet kring 

spel om pengar i allmänhet och inte i förhållande till respondenterna själva för att respektera 

integriteten. 

  

Utifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra riktlinjer informerades intervjurespondenterna om 

riktlinjerna enligt GDPR, studiens syfte och behandling av insamlat material, det vill säga att all 

dokumentation kommer att förstöras när studien är avslutad. Alla intervjurespondenter 

undertecknade en samtyckesblankett för att godkänna deltagandet i studien samt att de fick en 

förfrågan om det var okej att vi spelade in intervjun (se bilaga 1, 5). Enkätformuläret innehöll ett 

informationsbrev om studiens syfte, behandling av material och anonymitet samt att de gav sitt 

godkännande till att delta i studien genom att de besvarade enkäten (se bilaga 6). Allt deltagandet 

var frivilligt och kunde avbrytas direkt utan förklaring. 

 

Studien uteslöt individer över 45 år för att öka anonymiteten. Här utgår vi från Vinbergs et al. 

(2017) studie som visar att aktiva inom den åldersgruppen minskar markant inom lagidrott. Vår 

stora urvalsgrupp har skapat en spridning inom länet som vi anser ökar deltagarnas 

konfidentialitet vid intervjuerna och anonymitet vid enkätundersökningen. I resultatet har vi valt 

att benämna våra intervjurespondenter med R1, R2 och så vidare och enkätrespondenterna 

benämns med ER1 i resultatet, samt att vi inte särskiljer enskilda intervjuer eller 

fokusgruppsintervjuer för att öka konfidentialiteten och anonymiteten.  

 

4.7 Trovärdighetsdiskussion 

Studiens induktiva metod ökar dess trovärdighet då vi utgått från vår empiri. Empirin har därmed 

väglett oss fram till vår teoretiska referensram och därmed har vår induktiva hjälpt oss att förhålla 

oss objektivt gentemot spel om pengar, vilket Thurén (2007) menar ökar trovärdigheten. Då en 

av studiens författare har haft spelproblematik i sin närmiljö har studiens metodval varit extra 

viktig. Vidare har vi för att reducera denna osäkerhet eftersträvat en distans och neutralitet 

genom att behandla empirin utifrån objektiva iakttagelser och inte genom känslor. Vi har även 

valt att komplettera den kvalitativa metoden med en kvantitativ metod. Thurén (2007) menar att 
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interaktionen som skapas vid en intervjusituation kan komma att påverkas om det finns en 

relation till området vilket var ett argument till två metoder då det stärker trovärdigheten. 

 

I och med att vår studie utgår från en hermeneutisk tolkning av det empiriska material vi samlat 

in, kan vi göra anspråk på en förståelse av informanternas känslor och upplevelser av attityden 

kring spel om pengar. Enligt Thurén (2007) kan studiens kvalitativa metod påverka 

trovärdigheten i positiv riktning.  

 

Under intervjutillfällena och transkriberingen var vi båda delaktiga. Denna delaktighet ökar 

tillförlitligheten då vi är två individer som noterar och tolkar respondenternas svar. Detta 

tillvägagångssätt menar Thurén (2007) ökar möjligheterna att fånga fler perspektiv samt att viktiga 

aspekter inte förbises. 

 

Vidare har vi gjort en redogörelse för vår insamlade empiri. Denna redogörelse menar Ahrne och 

Svensson (2015) ökar studiens trovärdighet. Vi har även reflekterat kring etiska aspekter samt 

över att intervjuguiden och enkäten överensstämmer med syftet, något som Trost (2010) menar 

ökar trovärdigheten. Att empirin från fokusgrupperna var underlag för resterande 

empiriinsamling gjorde också att vi lättare kunde förhålla oss till ämnet och därmed syftet.  

 

Ahrne och Svensson (2015) talar om hur generaliserbarheten hänger ihop med studiens 

trovärdighet, det vill säga om urvalet kan representera en större population så ökar 

trovärdigheten. Vår kvalitativa studies begränsade omfattning kan tillsammans med dess 

bekvämlighetsurval påverka generaliserbarheten negativt. Med detta som utgångspunkt valde vi 

även att göra en kvantitativ undersökning, vilket visade sig överensstämma med studiens 

kvalitativa resultat. Ahrne och Svensson (2015) menar att en kvantitativ metod kan bedöma en 

studies sannolikhet till en högre grad. I och med detta anser vi att vår kvantitativa undersökning 

stärker generaliserbarheten i vår kvalitativa del eftersom dessa överensstämmer med varandra. Att 

detta harmoniserar tidigare forskning kan även påverka generaliserbarheten positivt. Vårt urval av 

respondenter vad gäller aktiva, tränare/ledning och utbildningsorganisation som skildrar attityden 

från olika perspektiv är också delar som stärker generaliserbarheten i studien. Studien visar att de 

olika perspektiven bekräftar de attityder som finns inom lagidrotterna fotboll-, innebandy- och 

ishockeylag. Vidare stärks även generaliserbarheten av vårt urval av män och kvinnor, stad kontra 

ort, samt åldersspridningen inom tre olika lagidrotter. Enligt Ahrne och Svensson (2015) visar 

våra olika utgångpunkter på allmängiltiga företeelser eftersom det sammantagna resultatet 

överensstämmer med varandra.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras och analyseras studiens empiri genom att besvara våra fyra frågeställningar i tre avsnitt: 

attitydskillnader mellan kvinnor och män, attitydskillnader inom olika lagidrotter samt hur samhället och 

organisationen påverkar individens attityd. Empirin analyseras utifrån vår teoretiska referensram och tidigare 

forskning.   

  

Vår första frågeställning: ”Har idrottslaget någon påverkan på lagidrottarens attityd” har vi valt 

att inkludera i avsnitt 5.1 och 5.2, då vi ser att laget påverkar individens attityd i form av den 

spelnorm som råder i det lag individen är aktiv inom.  

 

5.1 Attitydskillnader mellan kvinnor och män   

I detta avsnitt redogör vi för attitydskillnader mellan dam- och herrlag i förhållande till intresset 

för spel om pengar. 

 

5.1.1 Intresset påverkar attityden 

Studien visar att respondenterna upplever att intresset för spel om pengar och frekvensen av 

spelandet skiljer sig markant åt mellan dam- och herrlag. Flertalet intervjurespondenter menar att 

skillnaderna beror på att sportintresset skiljer sig åt. Respondenterna upplever att män har ett 

högre sportintresse än kvinnor. 

 
Nä, och det är väldigt sällan som töser som spelar sport har intresse för sport annars utöver 
sitt eget lag [...] nu när det var VM så förra året så spelade vi [namn] ganska mycket [...] 
då blev det en social grej av det och så, men tösers vill inte vara med på det där, de är inte 
intresserade och vill inte vara med, de vill nog lägga pengar på annat (R6). 
  
Sporten drar med sig ett intresse, man är ett lag, du kanske aldrig har spelat förut o du är 
med o tippar, en, två, tre gånger tillsammans med kompisarna (R12). 
  
Inom damidrotten så tror jag att det är ytterst lite fokus på spel (R13). 

 

Majoriteten av våra enkätrespondenter menar också att det skiljer sig mellan manligt och kvinnligt 

spelande. De öppna svaren beskriver: I större grad hos män, män spelar på mer sport (ER1), Tror män är 

mer intresserade av t.ex. sport som är en stor del av spel (ER2), Tror det är vanligare bland män (ER5), 

Manligt spelande är värre och större summor (ER10). Dock menar 24,1 procent att det inte finns någon 

skillnad, men där saknas beskrivningar. 
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Tabell 1: Visar hur enkätrespondenterna förhåller sig till om de tror att det finns någon skillnad mellan kvinnors och 

mäns spelande. 75,9 procent har svarat ja och 24,1 procent har svarat nej på frågan. 

 

Spel om pengar upplevs vara ett manligt intresse inom lagidrott. Med hjälp av Angelöw et al. 

(2015) tolkar vi att spelintressets stora spridning bland herrarna har resulterat i en stark 

spelkultur. Våra respondenter upplever att spel inte sprids bland kvinnor, då endast ett fåtal har 

intresse för spel som aktivitet. Kvinnors avsaknad av spelintresset skulle kunna förklaras genom 

att kvinnor i högre utsträckning socialiserar sig på annat sätt. Svensson (2005) uttrycker att 

könsmönster speglar spelandet, då män umgås i större grupper än kvinnor. Vi menar att dessa 

olika sätt att umgås på skulle kunna förklara kvinnornas frånvarande och männens starka 

spelkultur då männen umgås i större grupper kring spel. 

 

Spel upplevs frambringa en gemenskap i det manliga omklädningsrummet. En respondent 

tydliggör detta: “spelet för människor tillsammans” (R4). Detta går i linje med Liam et al. (2017) som 

menar att spelandet har ett socialt värde bland män. Vi menar att det stora sport- och 

spelintresset inom herrlagen har skapat ett betydelsefullt värde att samlas kring. Fundberg (2003) 

menar att omklädningsrummet är en av de få platser som har en sådan stark symbolisk kraft och 

att det i detta rum eftersträvas homogenitet. Fundbergs resonemang kan förklara den makt som 

spelets symboliska värde har skapat, något som vi menar har resulterat i en tillåtande spelkultur. 

Vi menar vidare att spelkulturen påverkas av en strävan efter homogenitet. Därmed finner att 

homogeniteten innehar en makt som förstärker spelkulturen. Det symboliska värdet och 

homogenitet kan förklara attitydskillnaderna mellan manliga och kvinnliga lagidrottare. 

 

De 24,1 procent som svarat nej på frågan om det skiljer sig åt mellan manligt och kvinnligt 

spelande finner vi mycket intressant. Dock har enbart enkätrespondenterna som svarat ja på 

frågan utvecklat sitt öppna svar och de som svarat nej. Detta har medfört att vi inte kan dra några 

slutsatser kring svaren om att det inte finns någon skillnad.  

Tror du att det är skillnad på manligt och kvinnligt spelande 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 60 75,9 75,9 75,9 

Nej 19 24,1 24,1 100,0 

Total 79 100,0 100,0  
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5.1.2 Spel för att prestera 

Resultatet vittnar om att det finns en upplevelse av att kvinnor spelar med dolt än män.  

 

[...] det är klart att det finns säkert många kvinnor i det dolda som spelar (R5). 
 
Jag tror det är större inom mansvärlden överhuvudtaget [...] det känns som om det är väldigt 
mansdominerat [...] det är en känsla jag har bara att det är manligt, men det finns säkert 
jätte mycket kvinnor (R7). 

 

 

Ovanstående citat synliggör respondenternas uppfattning om att det finns skillnader i 

spelmönster mellan kvinnor och män, vilket går i linje med Swelogs studier 

(Folkhälsomyndigheten 2018). Tidigare forskning (Hing & Breen 2001; Goffman 1969 refererad i 

Svensson 2005) visar att spelmönster kan speglas och förklaras utifrån strukturella förhållanden. 

Kvinnor påverkas i högre grad av restriktiva samhällsnormer (Hing & Breen 2011). Vi tolkar att 

respondenterna antyder att det finns samhällsnormer kring spel. Dessa normer menar vi är ett 

strukturellt förhållande som påverkar om individens spelar dolt och öppet. Enligt Connell (1995) 

bör maskulinitet ställas i relation till femininitet för att existera. Denna aspekt kan hjälpa oss att 

förstå upplevelsen av skillnaderna mellan män och kvinnors spelande. I linje med Svensson 

(2005) menar vi att killar och tjejer socialiseras in i att visa upp olika färdigheter och därigenom 

förmedla en identitet. Killar tävlar och mäter sig i prestationer och makt medan tjejer lär sig att 

vara omhändertagande och ansvarstagande (Svensson 2005). Skillnader i socialisationen talar för 

att starka normer skapar skillnader i spelandet. Vi menar att kvinnor som spelar kan klassas som 

något ”oansvariga” vilket motsäger sig föreställningen om kvinnan som ansvarsfull. Detta kan 

förklara respondenternas upplevelse av att kvinnor spelar mer dolt än män. 

 

Vidare framkommer det att respondenterna upplevelser att män i högre grad spelar öppet för att 

prestera inför sin omgivning, något som synliggörs i nedanstående citat: 

 

Om man är fler som är intresserade av spel så kanske det blir att man triggar varandra lite 
också [...] Så det blir ett accepterade kanske för att man är fler (R10). 
  
I herridrotten så är det lite mer häftigt att man kan var duktig på o lägga spel och sådana 
saker, jag tror att det är lite mer viktigare där att visa att man är duktig, det blir en helt 
annan kultur där kring spelet (R13). 

  

Spelinspektionen (u.å.) menar att spel om pengar kan inge respekt gentemot omgivningen. 

Författaren Dostojevskij (1984 refererad i Svensson 2005) hävdar att spelets slumpfaktor 
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framhäver ett risktagande och mod hos individen. Vidare karaktäriserar en risk om du är 

man eller inte. Våra respondenter för ett resonemang kring prestationer och “triggers” 

vilket kan förstås genom Connells (1995) teori om de manliga karaktärsdragen ”att ta plats” 

och ”prestation”. Vår tolkning är att dessa karaktärsdrag är dominanta ideal inom 

lagidrotten och att prestera blir något självklart. Vi får intrycket av att spel är ett verktyg för 

män att skapa sig makt och nå framgång. En spelvinst indikerar att du är en ”vinnare” och 

en vinnare innehar en maktposition. Vidare reproducerar denna aspekt en positiv attityd till 

spel då det generera status och pengar som Connell (1995) hävdar står för manlighet. 

 

Respondenterna beskriver hur det materiella behovet påverkar mäns spelande:  

 

Det känns som att det kanske är män som skryter mer med sina bilar och sådana saker och det blir 
väl samma sak, en pengafråga tillslut liksom… stoltsera med att man har vunnit ett x antal tusen, 
ja för att det är en cool grej typ (R1). 
 

 

Citatet ovan menar vi tydliggör mäns behov av att prestera genom att vinna och därmed 

möjliggöra för ökad konsumtion. Svenssons (2005) studie visar att individens förhållningssätt till 

att överleva har förändrats i konsumtionssamhället där spel är ett verktyg att uppnå begäret av lyx 

och njutning. Detta resonemang kan förstås genom att tanke- och känslokomponenten (Angelöw 

et al. 2015) vägleder individen till att nå målen med sitt spelande. Det materiella intresset 

synliggör att beteendet styr och vidare resulterar i ett meningsskapande. Med hjälp av Baumans 

(2008) resonemang kring att livsprojekt i dagens samhälle handlar om självutveckling, där det 

centrala är att fylla livet med saker som ger ”värde” för individens sociala identitet. Detta går även 

i linje med Goffman (1969 refererad i Svensson 2005) som menar att spel generellt utvecklar och 

stärker en individs självbild och synliggör dennes personlighet. 

 

Prestationsperspektivet stärks av Connells (1995) resonemang kring hur manliga förebilder inom 

sporten visar upp och framhåller sina manliga ideal och färdigheter medialt för att få status och 

pengar. Vi är av tolkningen att förebilder stärker prestationskravet gällande status. Resonemanget 

går även att förstå utifrån Angelöws et al. (2015) beskrivning kring hur attityden kan tillgodose 

individens behov och stimulera belöningssystemet. Enligt vår tolkning kan en prestation i relation 

till spel stimulera individens belöningssystem och behov. 
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5.1.3 Jargongen påverkar attityden  

När spel blir en för stor del av livet och tar för stor plats i ett lagsammanhang hävdar 

respondenterna att det är negativt och avvikande. Dock framhåller respondenterna att det sällan 

problematiseras och att en hård jargong som genomsyrar herridrotten kan ligga till grund. 

  

Är det någon som har förlorat mycket pengar så är det kanske mer att man skrattar åt det 
än, för att det är den jargongen det är, man tänker inte tillräckligt [...] helt seriöst så tror jag 
inte vi tar det på så stort allvar, utan det är mer såhär man skämtar lite om det tragiskt nog, 
det blir lite så den jargongen i laget (R9) 
  
Den attityden, alltså då är det mer att man retar och är på den innan man vet att det är ett 
problem så, innan man vågar stå för det och säger att såhär stora problem har jag men säg att 
man ser ju att du tippar ju varje gång vi har träning liksom då är det mer att man är på 
honom och hackar liksom, - jävlar vad du spelar liksom, är du torsk eller, det är ju inte 
liksom att ta undan och fråga honom, - har du problem med det? (R12). 
 

  

Citaten ovan vittnar om hur det skämtas om problem kring spel inom manlig lagidrott. Jargonen 

kan förstås utifrån Angelöw et al. (2015) som beskriver hur individens attityd kan påverkas av 

tidigare erfarenheter. Här tolkar vi att jargongen har sin grund i att erfarenhet kring 

problematiken saknas men att de är medvetna om att den finns. Det vi menar är att frånvarande 

erfarenheten i laget påverkar att spel upplevs vara något positivt och inte negativt. Trots att det 

finns en medvetenhet så förbises allvaret. I och detta är det möjligt att tolka att det sker en 

kognitiv dissonans (Angelöw et al. 2015). Connell (1995) menar att vissa beteenden är typiskt 

manliga. Respondenternas beskrivning av att det skämtas om svagheter menar vi kan vara ett 

manligt beteende som kan förklara den hårda jargongen. 

 

Den upplevda jargongen inom manlig lagidrott kan kopplas till Baumans (2002) beskrivning av 

att individualiseringen har splittrat kollektivets resurser. Här vill vi påstå att individualismens 

prakt av att spel är gynnsamt för individen går före kollektivet. Flera respondenter upplever att ett 

överdrivet spelande tas på allvar först när det klassas som ett folkhälsoproblem. Utifrån denna 

upplevelse menar vi likt Bauman (2002) att en baksida av individualiseringen är att ansvaret ligger 

hos individen. Med andra ord är den individuella dimension av problem är otillräcklig och först 

när det går till att vara ett mer ”normalt” problem tas det på allvar. Detta anser vi bekräftas av de 

senaste lagändringarna och bemötandet av spelproblem (Folkhälsomyndigheten 2018). 

 

Resursprioriteringar upplevs vara en faktor som påverkar att spel inte problematiseras. De Geer 

(2011) beskriver att det är svårt att se spelets baksida då spel är moraliskt och ekonomiskt 
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betydelsefullt för idrottsrörelsen. Alla respondenter upplever att problematiken kring spel om 

pengar behöver synliggöras genom exempelvis föreläsningar med individer som har erfarenhet av 

spelberoende. De beskriver att ett sådant synliggörande skulle kunna bryta det skamfyllda i 

situationen. 

  

Vi har ju aldrig pratat om spel om pengar att det är farligt (R12). 
  
När jag är ute i föreningarna sådär så kanske det är det sista vi talar om då är spel om 
pengar. Däremot så är det ju såhär när man är ute och sprider information som till exempel 
[namn] har haft föreläsningar så hör man ju att det blir en diskussion kring så jag tror att 
just det här att nå ut till föreningar, då får man ju igång snacket i kring det [...] då är det 
klart att då sås det ju ett frö i föreningen [...]. Annars är det inget föreningen själv skulle få 
för sig att ta upp och prata kring, man har så mycket annat man måste prioritera (R13). 
 

  

Citaten tydliggör att spel om pengar problematiseras i mycket låg utsträckning bland aktiva inom 

lagidrott och även på ledningsnivå, men även på regional utbildningsnivå. Angelöw et al. (2015) 

menar att ett starkt budskap är effektivt vid attitydförändring, vilket gör att det är viktigt att 

synliggöra problematiken för att kunna förändra. Respondenternas resonemang kring att 

föreläsningar kan bidra till viktig och vägledande kunskap. Detta talar för hur en individs tanke, 

känsla och handling kring ett fenomen påverkas av omgivningen (Angelöw et al. 2015). För att 

fördjupa oss i upplevelserna kring behovet av problematiseringen relaterar vi till Connells (1995) 

tankar kring att maskulina ideal är föränderliga. Detta perspektiv kan vara en förklaring till varför 

manliga respondenter vill ha en förändring genom att lyssna till andras livsberättelser och sociala 

konsekvenser. Detta menar vi är ett exempel på en förändring i maskuliniteten anser vi påvisar en 

förändring då tidigare forskning belyser att kommunikativa och omhändertagande drag inte är 

“typiskt manligt” (Svensson 2005).  

	

5.2 Attitydskillnader inom olika lagidrotter 

Studien visar att spelnormen skiljer sig beroende på lagidrott. Det finns en stark spelkultur inom 

fotboll- och ishockey medan den är svagare inom innebandyn. 

 

5.2.1 Spelnormen påverkar attityden 

Vi kan se att det råder en stor acceptans kring spel om pengar inom vissa lag vilket reproducerar 

en tillåtande attityd till fenomenet. Flertalet respondenter som utövar fotboll och ishockey 

upplever att fenomenet är större inom deras sporter. 
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Ja framför allt pratar vi väldigt mycket om det, det är ju varje dag, så när man kommer till 
träning så är det typ, jag skulle kunna säga att det nästan är mest fokus på i 
omklädningsrummet faktiskt [...] det blir väl så som man umgås (R9). 
  
Förutom att man pratar taktik eller pratar med de som man ska spela med den matchen 
eller den träningen så är det liksom sportresultat och spel om pengar man talar om (R12). 

 

En respondent från innebandy bekräftar detta: “alltså jag tror att det är mer i hockeylaget, det är ju bara 

vad jag vet av de som ja känner då men” (R2). 

  

Enkätrespondenternas svar bekräftar att det finns skillnader mellan lagidrotterna, se tabell 

2 och 3 nedan: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Visar svarsalternativen för hur individer anser att det pratas om spel om pengar i träningssammanhang inom 

lagidrotterna innebandy, fotboll och ishockey. Vi vill redovisa att fotboll och ishockey är överrepresenterade att svara 

en 5:a eller instämmer helt, vilket talar för att det pratas i hög grad om pengar under träning i dessa sporter. Bland 

innebandyspelarna är det ingen som svarar en 5:a och instämmer helt på frågan. 
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Tabell 3: Visar svarsalternativ för hur individer anser att det pratas om spel om pengar i matchsammanhang i 

lagidrotterna innebandy, fotboll och ishockey. Här vill vi redovisa att de flesta respondenterna oavsett väljer skalan 

mellan stämmer inte alls och en 3:a, vilket talar för att det inte pratas om spel i så hög grad i matchsammanhang. 

 

En annan aspekt som framställs att spela om pengar på bussresorna anses vara ett legitimt 

tidsfördriv till- och från bortamatcherna inom fotboll och ishockey. En manlig respondent på 

ledningsnivå beskriver: 

 
Man har ju lite erfarenhet från när man själv var i den åldern, man vet ju exakt hur snacket 
var i omklädningsrummet och på bussen framförallt kanske, när man åker på bortamatch då 
är det väldigt mycket dötid. Så det tror jag är stora boven – bussresor! (R10). 
 

 

Denna empiri är förenlig med tidigare forskning (Lim et al. 2017; Reith & Dobbie 2011; Vinberg 

et al. 2017) som visar att det sociala värdet påverkar spelandet inom lagidrott. Utifrån utsagorna 

tolkar vi att upplevelsen av starka lagnormer påverkar individens motivation till att spela om 

pengar. Spel om pengar beskrivs ha ett kollektivt värde inom fotboll och ishockey, något som gör 

det betydelsefullt. En tolkning är att spel innehar en maktposition, det vill säga att det 

uppmuntrar till konkurrens och blir således viktig för individens identitetsskapande. Denna 

aspekt är betydelsefull då vi ser att den vägleder individerna och bidrar till ett meningsskapande 

något som påverkas av normer enligt Angelöw et al. (2015). Värdet kan förklara förekomsten av 

en mer positiv attityd inom de lagidrotter där det förekommer mer spel. Respondenterna menar 

att spelreklamen är överrepresenterad i samband med sportprogram, där hockey och fotboll 
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nämns specifikt vilket talar för en viss moral i sammanhanget, det hör till. Dessa skillnader skulle 

kunna ha sin grund i hur reklamen framställs. 

  

Respondent 12 beskriver ett behov av att känna tillhörighet: 

 
Det är ju iallafall ingen som trycker på dig men du kan ju säkert få en känsla av att du inte 
är med i det [...] att du bygger upp en egen känsla av att du inte är med i någonting skulle jag 
tro, men det är ju inte så att de som spelar har inte den synen på dom som inte spelar, men dom 
som inte spelar kanske har den synen på sig själv […] Jag tror absolut att många spelare i det 
laget var med och spelade om pengar fast de inte tänkt det. Det tror jag, för det gick runt 
lappar, skriv på här o swish där, så får du vara med på den här raden liksom (R12).  

 
 

Reith och Dobbie (2011) talar om hur det sociala nätverket och en stark kultur reproducerar och 

legitimerar spel om pengar. Detta överensstämmer med den acceptans kring spel som våra 

respondenter upplever. Att individen inte vill men ändå väljer att spela för att inte avvika 

återkopplar vi till Angelöws et al. (2015) resonemang om att individen vill upprätthålla en positiv 

självbild i en stark kultur. Ovanstående återkopplar vi även till att det sker en kognitiv dissonans. 

Här tolkar vi att individerna inom lagidrott inte alltid handlar i enlighet med sin vilja men för 

individ är detta rationellt i sammanhanget för att passa in och inte avvika från den starka 

lagnormen där spel primäras. Rädslan för att avvika kan även återkopplas till Connell (1995) som 

menar att en stark kultur påverkar individens beteende. I sammanhanget är spel en aktivitet som 

reproducerar en upplevd samhörighet alla vill känna sig inkluderade i.  

 

Studien visar att äldre förebilder internaliserar sina spelvanor och påverkar yngre lagkamraters 

attityd till spel om pengar. En respondent uttrycker: “däremot hade liksom en av våra äldre spelare 

istället kanske varit någon som spelat väldigt mycket då hade det kanske sett helt annorlunda ut” (R1). 

Respondenter på alla nivåer: aktiva, tränare och regional utbildningsnivå beskriver hur en 

tränarens delaktighet i spelandet upplevdes påverka laget. 

 

Yngre som kommer upp i A-laget hör väl att man spelar och kan vinna lätta pengar och de 
börjar (R9).  
 
Jag har kanske inte tänkt på det men jag pratar inte gärna spel när jag är där inne, utan det 
är mer med dom andra ledarna här och det försöker jag verkligen, det är något jag kanske 
inte tänker på men jag pratar inte om det så mycket där inne för jag vet vad det. Om du 
förstår vad jag menar, jag vill inte att dom ska höra det så mycket kanske [...] sprider sig 
rätt fort vad man gör, det som ja sa förut att det påverkar yngre (R10).  
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Jag tror så här att har du en tränare som själv sitter och lägger bett tillexempel det är klart att 
det påverkar och ju yngre adepter du har ju mer påverkar du (R13). 

 

Att förebilder inom laget introducerar till spel om pengar och påverkar attityden kring fenomenet 

ligger i linje med Svensson (2005) som menar att fritiden påverkar individen till att ta steget in i 

vuxenvärlden. Förebilderna kan tänkas spegla vuxenlivet och därmed bidrar till en känsla av att 

spela är en del av vuxenrollen. Här harmoniserar studiens resultat med Angelöw et al. (2015) som 

menar att individens identitet utvecklas i samspel med andra. Med stöd av Connells (1995) teori 

om maskulinitet och ideal kan de äldre förebilderna förstås som självklara vägvisare genom att det 

finns en föreställning om att spel är ett ideal att eftersträva.  

 

5.3 Samhällets och organisationens påverkan på individens attityd 

I detta avsnitt behandlar vi hur spel kategoriseras för att övergå till att förklara hur 

spelmarknadens funktion påverkar attityden till spel. Vidare presenteras det hur normer i 

samhället och organisationen påverkar attityden, samt hur dessa reproduceras i media. 

 

5.3.1 Kategorisering av spelformer 

Alla intervjurespondenterna kategoriserar olika spelformer som sociala eller osociala. Trav och 

betting beskrivs som ett socialt spelande och de mest vanliga spelformerna. Onlinespel och 

nätcasino framhävs vara en enklare spelform som mestadels sker i det dolda då individen drar 

sig undan för att spela. 

 

Casino o sånt, så man satt och klickade på datorn o det är ju lite annat spel om pengar då, 
inget betting. Sitter bara o trycker, det är lite hjärndött (R9).  

  

Vi har ju pokern som är en väldigt socialt spel, livepoker då. Det har ju gått över till 
onlinepoker nu så det är väl inte så socialt men. Annars är det ju trav, det är ju också 
mycket socialt, det är ju, vad ska man säga, eget intresse trav [...] det är en grupp 
människor som gillar trav [...] travet tror jag mer är en familjär grej om jag ska vara ärlig, 
den går liksom i led (R12). 
 
Någon som håller på att spela på V75 exempel, då sitter man ju kanske och planerar det 
här spelet i en vecka för att få fram någonting men sen så finns det också det här turspelen 
då som är man har får kanske framförallt är casinospelet där man då får ett resultat 
direkt, jag tror att det är lite skillnad. Jag tror att det är dem som kanske planerar för spel 
och sen har man de som vill ha det här snabba klippet [...] Men att man tar olika mycket 
tid på sig att komma dit (R13). 
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Citaten antyder att det sociala anseendet påverkas av vilken spelform som används. 

Respondenterna jämför ett socialt och roligt tidsfördriv mot ett osocialt spelande. 

Kategoriseringen överensstämmer med Custer och Milts (refererad i Svensson 2005) indelning av 

sociala och osociala spelare. Mills (1987) menar att det är viktigt att se till historia för att kunna 

analysera ett fenomen. Det sociala anseendet kring spelformer kan ha sin grund historiskt, 

exempelvis trav har ansetts vara mer moraliskt rätt än andra former av spel (Alexius 2014). Vi 

hävdar att historien kan ha påverkat dagens positiva framställning och attityd till trav. 

Respondenternas attityd kring betting visar att spelformen har kommit att klassas som mer 

moraliskt rätt än exempelvis casinospel, vilket lett till att betting idag socialt accepterat. Vi menar 

att denna legitimitet påverkar attityden kring betting och därmed spelformens popularitet och 

sociala form positivt.  

 

5.3.2 Det dubbla myntet 

Vårt resultat visar att individens attityd påverkas av att spelmarknaden bidrar till idrottsrörelsen. 

Respondenterna upplever att sponsringen är en tillgång i idrottssammanhang och bidrar därmed 

till en tillåtande attityd. 

 

Alltså den fördelen finns ju att de genererar pengar till andra grupper i samhället, det gör det, 
även sporten, det är ju en fördel om man ser det så” (R12). 
 
Det påverkar ganska mycket för att spelbolagen tillåts ju att vara ganska stora sponsorer 
utav idrotten och då är det ju såhär att idrotten når ju en ganska så stor del utav Sveriges 
befolkning på något sätt, antingen är man med i en förening eller så är man kanske supporter 
till en förening. Och då blir det ju naturligt om man har ett spelbolag som är med och 
sponsrar en föreningen eller i en liga eller sådär så kanske man inte ser det här långsiktiga 
problemet och att idrotten visar då att det är ok med spel.  Jag vet inte hur jag ska förklara 
det men då de spelbolagen tillåts att vara sponsorer till idrotten så på något sätt där visar 
man ju att det är bra med spel helt enkelt (R13). 
 

 

En respondent markerar den dubbla rollen genom att uttrycka att det är komiskt eftersom vissa 

spelbolag har sina största intäkter från problemspelare. En annan respondent uttrycker: 

 

Alltså när man tänker på det så, så vad gör vi då… jo vi sätter barnen på att springa och 
sälja lotter (andra instämmer). Det är ungefär som att vi skulle sätta barnen i kassan på 
bolaget, det skulle vi aldrig göra (R5). 
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Samtliga citat ovan beskriver idrottsrörelsens beroende av intäkter från spelmarknaden. Utifrån 

detta ömsesidiga beroende anser vi att spelmarknaden är inbyggd i ett system som utgör en viktig 

samhällsfunktion. Detta system menar vi är en faktor som är med och bidrar till normaliseringen 

av spel om pengar. Vår tanke är i enlighet med De Geer (2011) som menar att spel om pengar 

tillhör den befintliga sociala ordningen genom att den livnär idrottsrörelsen samt att det är 

moraliskt och ekonomiskt betydelsefull. Mertons (1936) teori kan förklara spelmarknadens olika 

funktioner. Den manifesta funktionen är sponsringen då budskapet är att intäkterna livnära 

idrottsrörelsen och därmed påverka folkhälsan i positiv riktning. En latent funktion är de 

individuella spelproblem som skapar konsekvenser för individens livssituation och vidare för 

samhället i stort då det har kommit att bli ett folkhälsoproblem. 

 

Alla respondenter upplever att det inte pratas om spel om pengar och att policys är obefintliga, en 

respondent beskriver: 

 
 
Nej det finns det inte, ingenting, det är alkohol och droger och nu är det jämställt med det så 
att nu borde det väl kanske komma in då men jag ser inte att det ska göra det. För sportens 
värld är väldigt spelberoende [...] väldigt många spelar och framför allt att sportens eller att 
föreningarnas pengar eller ja kommer ju därifrån om man ska gå tillbaka hela vägen bak i 
leden [...] Föreningslivet får ju jättemycket pengar av, de är ju nästan de enda som får pengar 
av svenska spel eller spelmarknaden (R12). 

 
 

Vidare bekräftas detta av våra enkätrespondenter, se tabell 4 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Visar att 30,4 procent har svarat ja att det finns policys, policyn innebär att de inte får spela på egna 

matcher. 53,2 procent svarar nej det finns ingen policy kring spel om pengar och 16,5 procent som står som 

missing har kryssat ”vet ej”. Av dessa 30,4 procent har 20 procent svarat att dessa endast berör endast spel på 

egna matcher och serier i syfte att motverka matchfixning. 

 

Finns det policys kring spel om pengar i din förening 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 24 30,4 36,4 36,4 

Nej 42 53,2 63,6 100,0 

Total 66 83,5 100,0  
Missing System 13 16,5   
Total 79 100,0   
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Vi menar att avsaknaden av policys kan vara en bidragande faktor till den starka spelkulturen. 

Ahrne et al. (2008) talar om att organisationer har en viktig roll i skapandet av kollektiva värden, 

ett värde som internaliseras hos individen och blir en del av dennes identitet. Med hjälp av 

Ahrnes et al. ser vi ett stort behov av att skapa policys inom föreningarna som en viktig åtgärd 

för att kunna begränsa spelkulturen och vidare förhoppningsvis reducera spelproblematiken. 

 

5.3.3 Drömmen om en livsstilsförändring 

Inom lagidrotten upplevs en spelvinst vara ett verktyg som kan användas för att uppnå en 

livsstilsförändring. 

 

I studien förs ett resonemang kring att tävla: “att satsa pengar och ha möjligheten att vinna är något som 

vi inom sporten älskar” (R12). Detta är i likhet med det sociologen Caillios (refererad i Svensson 

2005) beskriver om att tävlingsinriktade sammanhang påverkar spel om pengar då det inkluderar 

konkurrens. Denna tävlingskänsla tolkar vi vara en faktor som påverkar attityden kring det sociala 

värdet och spelvinsten.  

 

Respondenterna uttrycker att drömmen om den stora vinsten och att kunna livnär sig på 

spelandet både är en stark drivfaktor samt det som introducerar individer att börjar spela om 

pengar. Detta överensstämmer med tidigare forskning (Reith & Dobbie 2011; Svensson 2005). 

Nedan förtydligas aspekten i respondenternas: 

 
Det är väl många som tror att de kan tjäna lätta pengar, mer liksom, det är lite snabb 
inkomst så. Det är väl den känslan som man har ofta att det går fort, framför allt nu med 
nätet, man kan lägga in stora pengar och vinna stora summor tillbaka liksom, det går väldigt 
fort sådär [...] Jag menar det är ju typ en månadslön för vissa sådär, så går det på nån 
timme. Det är väl det folk känner, slippa jobba och ha vardag, kan göra lite andra saker. 
På våran nivå så kanske det kan va att man typ, jamen prioriterar bort, ja om man vinner 
kanske man slipper jobba o kan träna lite mer [...] det är ju lite svårt att spela på vår nivå 
eftersom det är både jobb och fotbollsspelande. Så det kanske genererar mer fritid då, det är 
väl det folk känner, kan resa lite mer och sånt. Allt baseras väl i pengar (R9). 
 
Man har nog den där känslan av att man ska få den där jackpotten som gör att man får så 
mycket pengar så att man tror att det ska förändra livet för en på ett positiv sätt (R13).   

 

 
Vidare stärks ovanstående citat av de 64 procent av enkätrespondenter som svarat ja på att frågan 
”Är spel om pengar är ett sätt tjäna pengar på?”. 
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Respondenternas upplevelse är att spel om pengar har ett starkt ekonomiskt värde och är en 

meningsfull sysselsättning. Det ekonomiska värdet kan förstås genom Baumans (2008) 

beskrivning om förändringen från arbetsetik till konsumtionsetik. Vi menar att en spelvinst kan 

bidra till en extra inkomst som resultera i en upplevd frihet. En frihet som kan reducera en 

strävan efter en full arbetssysselsättning. Merton (1936) menar att en strävan efter “The American 

dream” uppfylls genom ett tillvägagångssätt som ligger utanför de normativa värderingarna. 

Vidare beskriver han hur det manifesta i denna strävan efter en positiv livsstil bidrar till ett 

prestationstänkande (Merton 1936). Utifrån Merton ser vi att spel har kommit att bli ett 

tillvägagångssätt som ligger utanför arbetsetiken men inom konsumtionsetiken. Detta kan därför 

vara en bidragande faktor till att spelkulturen idag har ett normativt värde. Vidare menar vi att 

vinstfunktionen påverkar attityden. En funktion som bekräftar en behovstillfredsställelse och 

därmed försvarar vår självkänsla vilket är i linje med Angelöw et al. (2015). Med stöd av Bauman 

(2008) kan individens köpkapacitetskrav förklara hur det påverkar och skapar individens identitet 

eftersom konsumtion handlar om att tillfredsställa ett behov då konsumtionen synliggörs i det 

offentliga rummet. 

 

Respondenterna beskriver att drömmen om förändring kan skapa ett överdrivet spelande och 

bidra till ohälsa i form av ångest. Denna ohälsa återkopplar vi till Becks (2012) förklaring kring att 

individens prestationskrav i förhållande till drömmen om en livsstilsförändring kan leda till press 

och psykisk ohälsa. Vi tolkar att individens attityd till spel om pengar påverkas av 

individualiseringen och idealet kring masskonsumtion. Drömmen om en förändring kan därmed 

bidra till ohälsa i en individuell dimension för att vidare resultera i ett samhällsproblem om 

ohälsan breder ut sig.  

  

Alla idrottare vi studerat måste ha ett arbete bredvid sporten för att kunna försörja sig. Här tolkar 

vi att den stora förekomsten av spel om pengar inom lagidrott på en högre nivå kan påverkas av 

att individerna behöver förvärvsarbeta. Den situationen kan tänkas skapa en dröm om att kunna 

påverka sin vardag på ett helt annat sätt. Här tolkar vi att individualiseringen kan vara en faktor 

som påverkar normaliseringen av att spela för att tjäna pengar, ha roligt och öka 

levnadsstandarden. Normaliseringen kan förstås med stöd av Beck (2012) som menar att det 

kapitalistiska systemet och konsumtionssamhället resulterar i möjligheten att jämföra våra 

levnadsnivåer med varandra.  

 

Vidare kan denna jämförelse appliceras på Baumans (2002) resonemang kring att den individuella 

egoismen resulterar i ökad ojämlikhet. Det vi menar är att strävan efter en ökad levnadsstandard 
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kan resultera i en upplevd ojämlikhet eftersom lagkamraterna jämför sig med varandra. Med hjälp 

av Smarts (2007) resonemang kring individens begränsade frihet problematiserar vi 

respondenternas upplevelser kring att skapa “drömmen om”. Kort sagt menar vi att även om spel 

har en viktig roll i dagens samhälle då det kan generera en ökad frihet och levnadsstandard så 

begränsas individen av sitt bekräftelsebehov vilket Smart (2007) hävdar. Det vill säga oavsett om 

individen upplever sig vara fri att skapa sin livssituation så påverkas denne ändå alltid av 

omgivningen. Därmed tolkar vi att ”drömmen om” uppstår i relation till andra och kan därför ses 

som begränsad.  

 

En annan aspekt är att respondenterna talar om att slumpen är en avgörande faktor och att 

sannolikheten att vinna är lika stor som att förlora, en respondent uttrycker: “det går inte att vinna 

på det där” (R2).  Vidare synliggör respondenterna att det går snabbt att förlora mer än vad man 

beräknat och att man sällan blir rik på att spela och att det är slöseri. Flera respondenter talar 

även om kunskapen kring exempelvis trav och betting som en nyckel till att kunna påverka 

vinsten. Påverka genom att individen anser sig kunna förutse ett resultat och därmed ha kontroll.  

  

 
Man känner mycket folk runt i [en sport]världen så det blir ju att man kanske har, man 
vet att där är några borta som inte spelar idag och då är det någon som säger det så, vissa 
är mer insatta än andra (R10). 
  

 

Utifrån ovanstående citat och resonemang tolkar vi att det sker en form av kognitiv dissonans 

(Angelöw et al. 2015). Vi menar att det finns en motsättning mellan tanke och handling när 

individer spelar trots medvetenheten om slumpen och att de tror att kunskap kan ge fördelar till 

att vinna. Drömmen om jackpotten rättfärdigar deras spelande även om det kan leda till ett 

beroende, vilket vi tolkar är en oförutsedd effekt utifrån Mertons (1936) teori.  

 

Den ekonomiska tryggheten i att ha ett förvärvsarbete är enligt oss är en del av det traditionella 

bandet som Smart (2007) talar om. Eftersom spel bygger på sannolikheten att vinna talar det för 

individens begränsning i att uppnå drömmen och känslan av frihet. 

 

5.3.4 Tillgänglighet påverkar attityden 

Resultatet visar att spel om pengar är en lättillgänglig aktivitet som skapar chansen till lättförtjänta 

pengar. Respondenterna beskriver hur snabba spel leder till snabba resultat och kickar något de 
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menar påverkar frekvensen av spelandet. Respondent 5 uttrycker: Det är väldigt väldigt tillgängligt just 

nu, man kommer ju åt det vart som helst” (R5).  

Respondenterna upplever att i takt med digitaliseringen reduceras respekten för pengars värde. 

Dessa aspekter beskrivs vara en förklaring till en ökad spelproblematik. 

 

[...] att man lär sig värdet att pengar, som ja menar det finns nästan inga kontanter nu för 
tiden så det är jätte svårt att lära barnen vad mycket något är (R5).  
 
De där lånen man kan ta, det finns ju ingen hejd, de vill ju nästan att folk ska sätta sig i 
skiten så att de inte kommer ur det, de bara möljer reklam (R6).  
 
Det går så fort att bli av med pengar. Och när man ser summan på telefonen så känns det 
inte så mycket när det bara är siffror [...] Han förlorade 2000 igår då kanske det inte är så 
farligt om jag förlorar 500 idag (R10).  
 
 

Studien vittnar om att spelandet oftast börjar när det väl är tillåtet enligt åldersgränsen. Dock 

menar majoriteten av respondenterna talar om hur digitaliseringen underlättar för äldre 

lagkamrater att hjälpa de yngre att spela: “de som är under 18 de använder någon som är över för att få 

sina spel igenom o så, åsså swishar de lite, det är ju lättare nu när swish finns och man slipper gå till 

bankomaten” (R10). 

 

Den teknologiska utvecklingen har ändrat förutsättningar för hur, vart och när individen kan 

spela om pengar (Dickerson 1993 refererad i Svensson 2005). Vårt tema om tillgängligheten 

harmoniserar med Dickersons resonemang. Respondenterna beskriver att nya tekniska 

möjligheter kring spel om pengar, exempelvis sms-lån och swish har gjort det möjligt att spela 

och skaffa snabba pengar oavsett vart individen befinner sig. Här tolkar vi att det strukturella i 

form av en ökad handlingsfrihet kring spel. Beck (2012) menar att den tekniska förändringen har 

skapat ökad handlingsfrihet och därmed uppkommer nya villkor som idag genererar stora 

samhälleliga svårbedömda risker. Respondenterna beskriver hur digitala siffror påverkar 

uppfattningen om pengars värde anser vi är ett exempel på nya villkor som påverkar individen. 

Med stöd av Beck (2012) så skapas en förståelse för hur risktagandet kring spel har vidgat sina 

gränser med hjälp av digitaliseringen.  

 

En respondent på ledningsnivå medger att hen hör att spel om pengar förekommer under 18 år, 

men lägger sig inte i. Detta bekräftas av fler respondenter, en av dem uttrycker: 
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Det sitter 17-18 åringar i mitt omklädningsrum och lägger tipp och lägger bett innan 
träningar, innan matcher, i periodpauser, och jag tror inte att de reflekterar över vad de gör 
egentligen utan de har med sig från början att det är så normaliserat [...] det är olagligt men 
inte ens då reagerar man (R12).  

 

Enligt oss åskådliggör denna negligering att det sker en kognitiv dissonans (Tornsrud 1978 

refererad i Angelöw et al. 2015) på ledningsnivå eftersom de inte säger ifrån trots medvetenheten 

om att det är olagligt att spela under 18 år. Denna kognitiva dissonans synliggör även ett glapp 

mellan attityden och samhällets lagar. Vi menar att detta glapp än så länge inte har skapat en 

reflexivitet på grupp- och individnivå, vilket resulterar i att attityden kring spel om pengar är 

fortsatt normaliserad då det inte sker några åtgärder i form av tillsägelser eller policys. Dock är 

vår tolkning att det sker en form av reflexivitet på samhällsnivå i och med nya lagar med syfte att 

kontrollera den digitaliserade spelmarknaden. Detta är möjligt att koppla till Beck (2012) som 

menar att reflexiviteten skapar nya hot, risker och marknader. Att släppa på monopolet och skapa 

spellagen kan resultera i ytterligare marknader som ger andra bieffekter, vilket vi också ser genom 

att våra respondenter upplever och förutspår en eskalerad spelkonsumtion. Samtidigt menar vi att 

reflexiviteten är en förutsättning för att kunna påverka attityder och därmed vidare begränsa 

problematiken. Eftersom ett problem måste uppmärksammats innan det kan hanteras.  
 

5.3.5 Mediala förebilder påverkar attityden 

Vårt resultat visar att stora sportprofiler som medverkar i spelreklamer har en påverkan på 

individens attityd till spelandet. Alla intervjurespondenterna talar om hur reklam kring spel om 

pengar påverkar introduktionen och frekvensen av spelandet. Detta bekräftas även av våra 

enkätrespondenter i vår avslutande öppna fråga (se bilaga 6), där majoriteten nämner reklamen 

som en påverkansfaktor. Det förklaras att sportprofilerna skapar en känsla av ett gemensamt 

band som bygger på ett gemensamt idrottsintresse. 

 

Sen spelar de väl på att de försöker få en koppling eller en relation liksom, alla i Sverige har 
ju en relation till [namn idrottsstjärna], alla vet vem han är och alla vet vem [namn 
skådespelare] är och han gör ju reklam för ett annat casino [...] Intresset för spel tror jag 
kommer ifrån någonting och då kommer det kanske ifrån deras manliga förebilder som är de 
här som sitter som du säger i A-laget här som spelar eller så eller föräldrar, eller pappa eller 
så är förebilden kanske [namn idrottsstjärna] (R5). 
 
Det behövs mer lagar kring spelreklam annars kommer det eskalera (ER17). 
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Resultatet markerar en tydlig koppling mellan sportintresset och riktad reklam via media. 

Respondenterna beskriver hur spelreklamen eskalerar i samband med sändningstider för 

sportprogram, något som upplevs påverka attityden. Alla respondenter har en negativ inställning 

till reklamen då det ses som problematiskt, eftersom det kan ökar motivationen till att spela. 

 

Om vi nu har ett powerbreaks, i en ishockeymatch då klipper de in att studion och så sitter 
de där och talar om vad oddsen är för olika resultat (R8).  
 
Det blir lite dubbelmoral för alla stora idrottsstjärnor gör ju reklam om det [...] så länge 
idrottsstjärnor gör reklam för spelbolag och uttalar sig bra om sånt så tror jag det är svårt att 
få bukt på de största problemen [...] idrottsstjärnor som går ut å liksom förstår att det är 
problematiskt, sånt behöver vi ju, förebilder inom det också (R9). 
 
Speciellt dem här som kollar på mycket sport och då har dom ju bara, det är ju bara sån 
reklam i pauserna då när det är sportprogram, det är så stor skillnad om det är farmen eller 
om det är hockey som är på tv:n, då är det ju bara det. Så de utsätts ju för det (R10). 
  

 
Svenssons (2005) beskrivning av hur spelindustrin förmedlar och “säljer in” att spel 

innehåller spänning, nöje och ett tidsfördriv. Angelöw et al. (2015) menar att sändare, 

mottagaren och ett effektivt budskap påverkar attityden över tid. Utifrån våra respondenter 

ser vi hur reklamen är en effektiv kommunikation och har påverkan på attityden till spel 

om pengar. Vi menar stora stjärnor i spelreklamer skapar en personlig upplevelse av att 

kunna vinna pengar och därmed status genom konsumtion. Att följa dessa ideal kan 

upplevas vara trendigt, då förebilderna speglar en bild av att det är “inne” att spela.  

 

Reklamens påverkan kan förstås genom Baumans (2008) teori om hur livsstilsreklam 

påverkar individens drivkraft att köpa specifika varor som signalerar individens position i 

samhället. Konsumtion handlar om att tillfredsställa ett behov där konsumtionen primäras 

och därmed synliggörs i det offentliga rummet för att spegla individens identitet (Bauman 

2008). Vi menar att detta kan förklara hur spelkonsumtion primäras och därmed upplevs 

eskalera i media. Utifrån en manifest funktion (Merton 1936) tolkar vi att spelmarknaden 

lyckats internalisera spelandet till befolkningen, medan en latent funktion är den 

spelproblematik som uppkommer vid ett överdrivet spelande. 
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7. DISKUSSION 

I detta stycke diskuterar vi resultatet utifrån våra frågeställningar för att tydliggöra för läsaren. Vi avslutar med 

reflektioner kring resultatet och en metoddiskussion. Avslutningsvis ger vi förslag på framtida studier inom 

studiens problemområde. 

 

Syftet med vår studie var att undersöka attityden kring spel om pengar hos individer som utövar 

lagidrott i Värmland. Vidare var syftet att undersöka om fenomenets tvåfaldighet är något som 

påverkar individens attityd.  

För att nå vårt syfte utformades följande frågeställningar i förhållande till spel om pengar: 

• Har idrottslaget någon påverkan på lagidrottarens attityd? 

• Skiljer sig attityden åt mellan dam- och herridrott? 

• Skiljer sig attityden åt mellan fotboll, innebandy och ishockey? 

• Har samhällsnormer kring spel om pengar någon påverkan på lagidrottarens attityd? 

 

Nedan diskuterar och reflekterar vi kring dessa frågeställningar: 

 

7.1 Har idrottslaget någon påverkan på individens attityd? 

Utifrån vårt resultat ser vi att den “spelnorm” som råder inom ett idrottslag påverkar individens 

attityd till spel om pengar oavsett om det spelas eller inte. Vi tolkar att spel om pengar är en del 

av ett identitetsskapande i de lag där spel om pengar är normaliserat. Ett lags tillåtande attityd och 

den kognitiva dissonans vi funnit bland ledare påverkar attityden och spelandet i ett lag. 

 

7.2 Skiljer sig attityden mellan dam- och herrlag? 

Att attityden kring spel om pengar skiljer sig mellan kvinnor och män visar studien tydligt, vilket 

också är i linje med tidigare forskning. Skillnaderna påverkas av olika ideal och normer inom 

lagen, men också av att spelandet sker mer dolt bland kvinnor. Det dolda spelandet resulterar i en 

upplevelse av att kvinnor spelar mindre. 

  

Attityden vägleder individen in i en upplevelse av tillhörighet och en minskad känsla av 

utanförskap. Den sociala acceptansen som finns till spel om pengar inger en trygghet inom 

herridrotten. Studien vittnar om att spel upplevs tillhöra den manliga normen i samhället där vi 

framförallt finner sportintresse och dess koppling till spel vara en del av det normativa. Den 
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upplevda avhållsamheten och föreställningen om att kvinnor spelar i det osynliga kan vara ett 

symtom på att kvinnor påverkas av restriktiva samhällsnormer.  

 

7.3 Skiljer sig attityden åt mellan lagidrotterna? 

Vår studie visar att attityden kring spel om pengar skiljer sig åt mellan idrotterna. Vi tror att 

skillnaderna i attityder kan påverkas av hur de olika idrotterna framställs i media, där fotboll och 

ishockey sänds i högre utsträckning än innebandy. Detta skapar fler sammanhang med riktad 

reklam kring hockey och fotboll, vilket kan vara en förklaring till en mer positiv attityd till spel 

inom dessa idrotter.  

 

7.4 Har samhällsnormer kring spel om pengar någon påverkan på individens attityd till 

spel om pengar? 

Samhällsstrukturen (individualiseringen) är med och skapar frihet under ansvar. Vi menar att 

samhällsstrukturen påverkar attityden till spel om pengar genom att det anses vara ett 

lättillgängligt och rationellt verktyg till att nå drömmar, framgång och lycka. Individen blir 

internaliserade i spel genom den mediala bilden och förebilder i närmiljön i en struktur där 

konsumtion är en väg till framgång. Vi ser att digitaliseringen skapar risker då det påverkar 

individens attityd till pengars värde i negativ riktning. Det vill säga att digitala siffror beskrivs 

minska det upplevda värdet. Vidare resulterar detta i en upplevelse av att konsumera spel är 

positivt och kan ge “snabba pengar”. Därmed påverkas individen till att spela, då detta uppfattas 

vara en rationell handling i strävan till att nå drömmen om jackpotten och en livsstilsförändring.  

	

7.5 Reflektioner kring studiens resultat  

Kulturen och det sociala värdet inom laget har visat sig vara den största påverkan på attityden 

kring spel om pengar. Vi har reflekterat kring och dragit paralleller mellan snus och rökning samt 

spel om pengar och alkohol. Vår uppfattning utifrån respondenternas utsagor är att det förs ett 

resonemang kring att rökning och alkohol inte är accepterat i idrottssammanhang på grund av 

dess fysiska påverkan på kroppen. Resonemanget kring snusning och spel skiljer sig, då det är 

tillåtet inom lagidrotten eftersom upplevelsen är att det inte påverkar idrottaren negativt rent 

fysiskt och därmed inte påverkar lagets prestation. Vi finner att den mentala aspekten inte lyfts 

och på samma sätt som de fysiska, vilket resulterat i skillnader vad gäller exempelvis policys 

gentemot spel om pengar. Här ställer vi oss frågan om spelproblematikens negativa 

konsekvenser, däribland en mental påverkan inte upplevs påverka en idrottare? 
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När det handlar om ett genusperspektiv i relation till spel om pengar inom lagidrotter finner vi 

viktiga reflektioner att lyfta. Spel har kommit att bli en del av den socialisationsprocess som råder 

inom herrlagidrotten, något som vi menar påverkar individens attityd. För en man som står 

utanför spelandet i en stark spelkultur kan individen uppleva ett utanförskap. Samtidigt kan ett 

spelande leda till otrygghet i form av ekonomiska och sociala konsekvenser utanför idrotten. Att 

damlag inte innehar någon spelkultur talar för att kvinnors attityd till fenomenet skiljer sig i 

jämförelse med männens. Kvinnorna måste reflektera över vad det finns för rationellt i att spela, i 

motsatsen till män som måste reflektera kring konsekvenserna av att inte spela.  

 

Utifrån tanken om att riktade spelformer är en planerad effekt att inspirera kvinnor till att spela. 

Vi menar att de riktade spelformerna skapar oförutsedda konsekvenserna i form av en ökad 

spelproblematik. Då kvinnors spelsätt är mer dolda gör det än mer problematiskt då deras 

spelproblem inte syns i lika stor utsträckning som männens vars spelformer är mer offentliga. Vi 

tror även att kvinnans dolda problematik blir än svårare att synliggöras då de även bryter mot 

normen “att vara en ansvarstagande kvinna”. Här vill vi även lyfta de 24,1 procenten som anser 

att det inte finns någon skillnad mellan män och kvinnors spelande. Vi tror att ovanstående 

resonemang talar för att denna siffra egentligen är betydligt högre, det vill säga att fler kvinnor 

har liknande spelmönster som män. Detta belyser att resurser behöver läggas på förebyggande 

åtgärder för att nå det kvinnliga spelandet. 

 

Samhällets förhållningssätt till spelproblematik och behovet av en större öppenhet kring spelets 

konsekvenser är något våra respondenter är överens om för att kunna problematisera fenomenet 

i högre grad. Vår studie synliggör att det förekommer spel om pengar bland minderåriga samtidigt 

som tidigare forskning visar på att de individer som spelar innan åldersgränsen (enligt lag) löper 

en betydligt större risk att hamna i spelproblem. Det gör att vi ser att utbildningsorganisationen 

har en viktig roll genom att utbilda tränare i spelets konsekvenser. Att belysa problematiken kan 

bidra till att tränare kan agera föredömligt och i enlighet med de lagar som finns, så att spel om 

pengar bland minderåriga reduceras och utesluts i lagsammanhang. Vidare ser vi även att policys 

liknande alkohol- och drogpolicys som en viktig förebyggande faktor inom idrottslagen för att 

begränsa och minska den spelkultur som vår studie visar har vuxit sig stark. 

 

Vi ser att media har stark kraft att påverka individers attityd till spel. Vi hävdar att de 

framträdande sportprofilerna som gör reklam för spel om pengar inte representerar innebandyn i 

lika hög grad, vilket vi tror kan påverka att vår studie visar mindre spel om pengar inom 

innebandylag. Det gör att vi anser att sportprofiler är stora förebilder som påverkar attityden 
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kring spel om pengar inte bör företräda spel för att minska den tillåtande attityden till spel om 

pengar. 

 

Vi menar att samhällets och spelmarknadens roll som finansiär till idrotten påverkar individens 

attityd till och normaliseringen av spel om pengar samt att det bidrar till ett ökat spelande. Det 

gör att den normalisering som råder kring spelmarknaden är en bidragande orsak till spelproblem, 

vilket kan tolkas som stora oförutsedda effekter för både individen och samhället. Bauman (2012) 

benämner dessa oförutsedda konsekvenser som Collateral damage. Vi anser att valet av att ta bort 

spelmonopolet tillsammans med avsaknaden av information, policys och ansvaret kring 

spelproblematiken påverkar normaliseringen och därmed attityden. Vilket vi tolkar är en 

oförutsedd konsekvens alltså när ansvaret läggs på individen skapas ett latent problem som inte 

var syftet. Det har börjat ske en reflexivitet på samhällsnivå, vilket vi anser är en förutsättning för 

att kunna påverka individens attityd och därmed begränsa problematiken. 

  

I ett prestationssamhälle kan idrotten ses som en arena där fokus ligger på hälsofrämjande 

aspekter. Detta är intressant då resultatet visar idrottens dubbla roll, dels gemenskapen, dels en 

“spel om pengar kultur” som påverkar individens spelande och vidare kan resultera i negativa 

sociala och ekonomiska konsekvenser för individen. 

 

Attityden kring spel om pengar inom lagidrott är relativt ostuderat vilket talar för att vi bidragit 

med en viktig studie. Dock krävs det mer omfattande studier kring skillnader för att 

säkerhetsställa dessa resultat men utifrån tidigare forskning anser vi att studien har tillfört en 

aspekt med fokus på attityder gentemot spel inom idrottslag.  

	

7.6 Metoddiskussion 

Denna uppsats har varit lärande och utvecklande. Vår uppsats är av stor omfattning och ett 

mindre urval hade kunnat påverka den djupare förståelsen ytterligare. Vårt val av två metoder var 

utmanande men gav oss djup och bredd inom vårt studieområde, vilket även har skapat en större 

förståelse och översikt. Båda metodernas resultat harmoniserar till största del med varandra. En 

skillnad var att 24,1 procent av enkätrespondenterna menade att det inte är någon skillnad mellan 

kvinnor och mäns spelande. Här hade en kvalitativ metod öppnat upp för följdfrågor som hade 

bidragit till ett resonemang kring denna upplevelse och därmed hade vi haft möjlighet att 

utvecklat denna intressanta aspekt. 

 



	 	

	 52	

Intervjuguiden och vårt urval av respondenter på tre olika nivåer inom lagidrottssammanhang 

resulterade i att vi fick tillgång till en bred empiri, vilket vi har valt att behandla stora delar av. Vi 

hade med fördel kunnat begränsa oss till en metod då materialets omfång stundtals upplevdes 

svårbearbetat, men båda metoderna gav oss viktiga perspektiv. 

 

Vi har valt att fokusera på vissa mönster där normaliseringen och den negativa aspekten av 

spelets påverkan tagit stor plats. Detta gjordes för att lyfta fram vilka effekter detta dubbelsidiga 

fenomen har på individen och dennes attityd. 

  

En av de viktigaste och svåraste utmaningarna är att preciseras sig inom sitt område, vilket vi har 

fått erfara under uppsatsens gång. Vi vill också tillägga att GDPR har resulterat i att vi tvingats 

välja bort vissa känsliga aspekter som varit av intresse och kunde ha fördjupat och förtydligat hur 

attityden har påverkats. Studien kommer förhoppningsvis att bidra med något givande inom 

området spel till Länsstyrelsen i Värmland, vilket var ett sidomål med uppsatsen. Vi är medvetna 

om att det kan ha gjort att vi ibland har slitits mellan att beröra fenomenet utifrån ett socialt 

perspektiv. Under processens gång tycker vi ändå att våra sociologiska förklaringar har tagit ut sin 

rätt. 

	

7.7 Förslag till framtida studier 

Syftet var att undersöka attityden kring spel om pengar inom lagidrott i Värmland. Vårt resultat 

visar att spel om pengar är ett vanligt förekommande inom de lagidrotter vi undersökt. Eftersom 

attityder är föränderliga över tid är det av intresse att följa upp med en liknande studie i 

framtiden. Dels eftersom det förebyggande arbete är i startgropen och dels för att negativa 

konsekvenserna, baksidan av spel om pengar uppmärksammas mer idag. Vår tidigare forskning 

visar att det behövs mer forskning kring hur reklam påverkar ett spelande och hur spel 

legitimeras och ges status som sociala aktivitet, vilket vi tycker är en intressant aspekt att ta i 

beaktning vid framtida studier. 

  

Studier med fokus på andra län skulle vara av intresse för att kunna jämföra och få inblick i 

liknelser och skillnader i attityder. Det skulle även vara intressant att undersöka hur attityden och 

förekomsten ser ut bland individuella idrottare för en jämförelse. Resultatet visar att det finns en 

föreställning om en stor skillnad mellan kvinnors och mäns spelande i både omfattning och 

spelsätt. Därför ser vi ett behov av fler studier med fokus på kvinnors spelande om pengar. Här 

finner vi även aspekten män som anhöriga intressant, då vi tror att den målgruppen behöver 
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synliggöras utifrån att det kan vara en grupp som osynliggörs. Utifrån våra respondenter ser vi ett 

behov att lyfta kunskapen kring spelets påverkan på den mentala men också fysiska hälsan vilket 

skapar ett viktigt område att utforska. Vidare skulle Folkhälsomyndighetens andra förebyggande 

område skolan vara intressant att undersöka för att få en tydligare bild av hur utbrett spel om 

pengar är bland de som inte idrottar. 
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Bilaga 1  

 

 

 

 

 

 

 
Informationsbrev intervjuer 
 
Attityden kring spel om pengar inom lagidrott 
 
Hej! 
Vi är två studenter från Samhällsanalytikerprogrammet vid Karlstads universitet som skriver vår 
C-uppsats inom ANDTS-området i samarbete med Länsstyrelsen.  
 
Syftet med studien är att belysa attityden kring spel om pengar inom lagidrott i Värmland. Vår 
förhoppning är att kunna bidra med förebyggande insatser inom spel om pengar. För att nå 
attityden har vi valt att använda oss av enskilda- och fokusgruppsintervjuer samt en 
enkätundersökning. Vi beräknar att intervjun tar cirka 20-30 minuter. Vi kommer att spela in 
intervjun i syfte att underlätta transkribering därefter förstörs materialet. Undersökningen är 
konfidentiell, vilket innebär att vilka som har deltagit och vem som har sagt vad inte kommer att 
kunna utläsas i resultatet. Likaså kommer det inte att framgå vilket lag, vilken förening eller 
organisation du tillhör. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta när du vill. För att delta 
måste du vara 18 år. Vi delar gärna med oss av resultatet till dig när det är färdigställt. 
 
Dina åsikter och tankar är betydelsefulla och det är av dessa vi vill lära oss. Vid funderingar är du 
välkommen att höra av dig till oss! 
 
Tack för att du tar dig tid! 
 
Vänligen, 
 
Studenter 
Madelene Rone   Malin Fredriksson 
maderone.100@student.kau.se  malifred102@student.kau.se 
 
 
Handledare 
Markus Arvidson 
markus.arvidson@kau.se  
 

 

 



	 	

	 60	

Bilaga 2 

 

Intervjuguide aktiva 
 
Spel om pengar som fenomen 
 
Hur skulle ni definiera spel om pengar? 

• Vad innebär detta för er? 
• Spelets funktion? 
• Finns det olika typer av spelare? 

 Vad tror ni att det är som gör att någon börjar spela om pengar? 
• Exempel? 

  
Finns det några fördelar och nackdelar med spel om pengar? 

• På vilket sätt? 

När anser ni att spelandet om pengar blir ett problem för individen? 

• På vilket sätt?  

Hur upplever ni att det pratas om spel om pengar i ert lag? Eller i föreningen? 
• På vilket sätt?  
• Spelas det under träning eller match? 
• Hur upplever ni tränarens/tränarnas förhållningssätt till spel om pengar? 
• Om det spelas inom laget, hur tänker ni kring om ni märker att någon spelar för mycket? 

Spelaren 
 
 Är det skillnad på manligt och kvinnligt spelande? 

• Beskriv. Utveckla.  

 
Samhällsperspektivet 
 
Idag anses spelproblem vara ett folkhälsoproblem. Vad tänker ni kring det? 

Vad tänker ni kring stöd och hjälp vid spelproblem? 

Hur tror ni att det skulle gå att förebygga att hamna i ett spelproblem? 
 
Känner ni någon som har problem med spel om pengar? 
 
När någon spelar om pengar, gör en det ensam eller i närheten av andra? 

• Skiljer sig detta mellan kvinnor och män? Hur? 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide ledning 
 
Spel om pengar som fenomen 
 
Hur skulle du som tränare/ledare definiera spel om pengar? 

§ Vad innebär detta för dig som tränare? 
§ Spelets funktion? 
§ Tycker du att du kan identifiera olika typer av spelare? I så fall vilka? 

 Hur upplever du som tränare att det pratas om spel om pengar i laget/lagen? 
§ På vilket sätt?  
§ Är det viktigt inom laget? 
§ Spelas det under träning? 
§ Spelas det under match? 
§ Om det spelas inom laget, hur tänker ni kring om ni märker att någon spelar för 

mycket? 

Hur upplever du som tränare att det pratas om spel om pengar i föreningen? 
§ På vilket sätt?  
§ Finns det policys kring spel om pengar? 

 
Vad tror du som tränare att det är som gör att någon börjar spela om pengar? (inkörsport) 

§ Exempel? 
§ Idrottens roll? 
§ En ledares roll? 

 
Hur tänker du som tränare kring fördelar med spel om pengar? 
Hur tänker du som tränare kring nackdelar med spel om pengar? 
 
I ett större perspektiv 
 
Idag anses spelproblem vara ett folkhälsoproblem.  
Vad tänker du som tränare kring det? 

§ Idrottens påverkan? 

Vid en ledarskapsutbildning, upplever du att spel om pengar ingår som en del av utbildningen likt 
alkohol, droger och dopning? 

§ På vilket sätt? 
 

Vad tänker du som tränare kring framtiden gällande spel om pengar? 

§ Omfattning? 
§ Spelbranschens roll? 
§ Idrottens roll? 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide regional utbildningsorganisation 
 
Spel om pengar som fenomen 
 
Vad innebär spel om pengar för dig? 

§ Spelets funktion? 
§ Tycker du att du kan identifiera olika typer av spelare? I så fall vilka? 

 
Spel om pengar inom idrotten 
 
Idag anses spelproblem vara ett folkhälsoproblem.  
Hur tror du att idrotten påverkar detta?  
 
Hur upplever du att det diskuteras kring spel om pengar inom er organisation? 
 
Hur tror du att ni inom er organisation kan påverka föreningarnas attityd till spel om pengar? 
 
Finns det policys kring spel om pengar inom idrottsföreningar i Värmland på motsvarande sätt 
som för alkohol, droger och dopning? 

§ Hur tänker ni kring det? 
 
Berör ni spel om pengar i ert utbildningsmaterial? 

§ På vilket sätt? Hur? 
§ Förebyggande? Information? 
§ Påverkar omreglering av spellagen och spelansvar utbildningsmaterialet? 

 
Hur upplever du som representant för er organisation att diskussionen går kring spel om pengar 
inom föreningar som bedriver lagidrott i Värmland? 

§ På vilket sätt?  
§ Hur påverkar det? Fördelar/nackdelar? 
§ Hur tror du att tränare/ledare påverkar lagets attityd? 
§ Skiljer det sig mellan olika föreningar? 
§ Skiljer det sig mellan olika idrotter? 

 
Vad tänker du kring framtiden när det gäller spel om pengar 

§ Omfattning? 
§ Spelbranschens roll? 
§ Idrottens roll? 
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Bilaga 5 

Samtyckesblankett - Ditt samtycke att delta i studien 

Attityden kring spel om pengar inom lagidrott 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst kan välja att 
avbryta mitt deltagande utan att ange något skäl.  

 

Deltagare  

Ort och datum ___________________________________  

Underskrift ___________________________________  

Namnförtydligande ___________________________________  

 

 

Studenter   Handledare 
Madelene Rone  Markus Arvidson   
maderone.100@student.kau.se markus.arvidson@kau.se  
    
 
Malin Fredriksson 
malifred102@student.kau.se 
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Bilaga 6 

 

 

 

 

Attityden kring spel om pengar inom lagidrott 

Vi är två studenter från Samhällsanalytikerprogrammet vid Karlstads universitet som i samarbete 

med Länsstyrelsen skriver vår C-uppsats. Syftet med studien är att belysa attityden kring spel om 

pengar inom lagidrott i Värmland. Vår förhoppning är att kunna bidra med förebyggande insatser 

inom spel om pengar.  

 

Enkäten delas ut till olika lagidrottare inom fotboll, innebandy och ishockey i Värmland. 

Undersökningen är anonym, vilket innebär att vem som har deltagit inte kommer att kunna 

utläsas i resultatet. Dina svar behandlas med aktsamhet och endast vi två som utför studien har 

tillgång till svaren som kommer att förstöras när studien är avslutad. Deltagandet är frivilligt men 

du måste vara 18 år för att medverka. Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara. Genom att besvara 

enkäten ger du ditt samtycke till att dina svar kan användas i resultatet. Ditt svar är betydelsefullt! 

 

Vid frågor angående studien eller om du vill ta del av resultatet kontakta gärna oss. 

Studenter    
Madelene Rone   
maderone100@student.kau.se   
 
Malin Fredriksson 
malifred102@student.kau.se 
 
Handledare 
Markus Arvidson 
markus.arvidson@kau.se 
 

Tack för att du tar dig tid för oss, 

Madelene Rone och Malin Fredriksson 
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1. Jag är: 
    

 Kvinna 
 Man 
 Annat 

 
2. Jag är: 
 

 18-26 år 
 27-35 år 
 36-44 år  

 
3. Jag spelar: 
 

 Fotboll 
 Ishockey 
 Innebandy 

 
4. Jag spelar i: 
 

 Karlstad 
 Annan ort 

 
Om annan ort, vilken? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Nedan följer fyra påståenden, där 1 motsvarar stämmer inte alls och 6 motsvarar instämmer helt. 

Ringa in ditt svar. 

 

5. I mitt lag pratas det om spel om pengar i samband med träning  

Stämmer inte alls   1     2     3     4     5     6   Stämmer helt 

 

6. I mitt lag pratas det om spel om pengar i samband med match 

Stämmer inte alls   1     2     3     4     5     6   Stämmer helt 

 

7. I mitt lag är spel om pengar en viktig del 

Stämmer inte alls   1     2     3     4     5     6   Stämmer helt 

 

8. I mitt lag finns åsikten att spel om pengar är ett sätt att tjäna pengar 

Stämmer inte alls   1     2     3     4     5     6   Stämmer helt 
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9. Vilken inställning har din/dina tränare till spel om pengar? 
 

 Tillåtande  
 Inte tillåtande  
 Det pratas inte om det  
 Vet ej 

 
10. Vilken inställning har din förening till spel om pengar? 
 

 Tillåtande  
 Inte tillåtande  
 Det pratas inte om det  
 Vet ej 

 
11. Finns det policys (regler) kring spel om pengar i din förening? 
 

 Ja  
 Nej 

 
Om ja på fråga 11, beskriv vilka: 
.…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………........ 

 
12. Spelar du/har du spelat om pengar?   
 

 Ja  
 Nej 

 
Om ja välj det alternativ som passar bäst in på ditt spelande: 
 

 Dagligen  
 2-4 gånger i veckan  
 En gång i veckan  
 En gång i månaden  
 En gång per halvår 

 
 
13. Känner du någon som har/har haft problem med spel om pengar? 
 

 Ja  
 Nej 
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Om ja på fråga 13, var finns dessa spelproblem? 
 

 Inom mitt idrottslag 
 Annat idrottslag 
 Vänner utanför idrotten 
 I familjen 
 Annat 

 
 
14. Vilket spelsätt tror du är det mest vanliga? 
 

 Spelombud i fysisk butik 
 Dator/surfplatta 
 Smartphone/appar 
 Social aktivitet (t.ex. poker) 
 Vet ej 

 
15. Tror du att det är skillnad på manligt och kvinnligt spelande? 
 

 Ja 
 Nej 

 
Om ja, beskriv hur: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
16. Hur tror du att framtiden ser ut när det gäller spel om pengar?  
 
Beskriv: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Övriga tankar: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tack för din medverkan! 

 


