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The purpose of this study is to examine in which way two Swedish tabloid newspapers, 

Aftonbladet and Expressen, most commonly frame gambling in the news coverage on 

their websites in a time when research reveals that it has become increasingly harder to 

determine what is journalistic material and what is advertisement. At the same time, 

gambling companies have taken over a large part of the advertising space at Swedish 

tabloid websites. There has, in its extent, been done insufficient research within the 

journalistic field of news coverage when it comes to gambling and this study seeks to 

fill in some of the investigative blanks. In order to analyze how frames emerge from the 

news coverage we collected articles from a six-month period, as close to the initiation of 

the study as possible, by using eight different words or short phrases that led to the total 

empirical data of 302 news articles. Methodologically the study uses quantitative 

content analysis mainly based on the theory of framing. Furthermore, we also apply the 

theoretical aspects of agenda setting and news selection. The result clearly shows that 

the Swedish tabloid newspapers frame gambling in a positive and non-problematic way 

and there is a remarkable over representation of articles that are based on what we call 

“the happy winner frame”. In the conclusion we discuss both social and media related 

implications of the newspapers way of framing gambling in their online news coverage. 

We also offer a couple of propositions for future research within this field of medial 

science. 
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1 Inledning 
Fredagen den 18 september 2015 lämnade sportjournalisten Oskar Månsson in sin 

avskedsansökan till Aftonbladet. En av anledningarna var att han ansåg att tidningen 

tappat fokus på det journalistiska – och droppen som fick bägaren att rinna över var när 

man under tisdagen och onsdagen samma vecka, i samband med en Champions League-

omgång, hade en live-TV-sändning tillsammans med spelbolaget Unibet. Tittarna hade 

då möjlighet att vinna biljetter till CL-finalen – men för att kunna delta i utlottningen 

var man tvungen att registrera ett konto hos Unibet (Lundin, 2015, 18 september). Det 

här skapade stor irritation hos flera av Aftonbladets medarbetare, vilket blev startskottet 

på en debatt om tidningars trovärdighet då de samarbetar med spelbolag på så sätt att 

det blir svårt att bedöma vad som är journalistiskt material och vad som är reklam. 

Aftonbladets välkände sportjournalist Marcus Leifby sa till 

branschtidningen Resumés reporter Lundin (2015, 18 september) att han ansåg 

beteendet som ansvarslöst och kritiserade att ”99,9 procent av alla artiklar som skrivs på 

temat spel handlar om lyckat trisskrap och miljonvinster. Det finns inte en enda artikel 

som berör problematiken spelmissbruk”, menade han. 

Den här uppsatsen ämnar reda ut just det – hur medierna skriver om 

spelande. Vi har dessutom avgränsat oss till Aftonbladet och Expressens egna sajter, då 

vår upplevelse under researcharbetet inför den här undersökningen ledde fram till 

uppfattningen att det är på just webbsidorna som större delen av det material som vi vill 

studera existerar – och det är även online som kvällsmedierna numera når större delen 

av sin publik (SOU 2015:94). 

 

1.1 Problembakgrund 

I Statens Folkhälsoinstituts (FHI) rapport om spel om pengar och spelproblem från 2010 

dras slutsatsen att svenskarnas spelande är ett bekymmer för folkhälsan. Samtidigt 

upplever många, vilket flera internationella studier påvisat, att den absoluta majoriteten 

av de artiklar inom medierna som berör spelande om pengar är övervägande positivt 

vinklade (Lee, Lemanski & Jun, 2007). Vår samlade hypotes, baserad på både egna 

erfarenheter och tidigare forskning, utgår därmed från att det skrivs mer om 

miljonvinster och lyckliga vinnare än om de baksidor och problem som spelande om 

pengar kan medföra. Även om det inte finns svensk forskning som stödjer kopplingen 
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mellan FHI:s rapport och att medierna tenderar vinkla positivt i artiklar om spelande, så 

visar Lee et al. (2007) på ett synsätt från internationell publik som betonar ett icke-

problematiserande förhållningssätt gentemot spelande vilket vi tror kan appliceras på de 

svenska mediekonsumenterna. 

I FHI:s rapport framkommer att drygt två procent av Sveriges befolkning, 

eller omkring 200 000 personer, är så kallade problemspelare. Samma procentandel 

gäller för 17-åringar – alltså minderåriga, som på något sätt ändå lyckas komma åt 

spelmarknaden. Vidare framgår det att fem procent av svenskarna har drabbats av någon 

form av negativ konsekvens på grund av sitt spelande och sedermera ligger i riskzonen 

för allvarliga spelproblem. 

Bærug och Harro-Loit (2012) diskuterar att det i samband med mediernas 

ökade digitalisering blir allt svårare att urskilja vad som är redaktionellt journalistiskt 

material och vad som är reklam, vilket vi tycker att Aftonbladets TV-satsning 

tillsammans med ett etablerat spelbolag är ett tydligt exempel på. Sveriges två största 

kvällstidningar når dagligen tillsammans omkring två tredjedelar av befolkningen – och 

därför menar vi att det ur ett samhälleligt perspektiv är högst relevant att undersöka på 

vilket sätt de skriver om något som enligt FHI (2010) är en så pass betydande del för 

folkhälsan. 

 Spelande för pengar är en hobby många människor har, men det kan även 

te sig betydligt allvarligare än ett vanligt fritidsnöje, vilket FHI slår fast genom sin 

rapport. År 2014 omsatte de två svenska reglerade spelaktörerna AB Trav och Galopp 

(ATG) och Svenska Spel 44,9 miljarder kronor brutto tillsammans på alla sina 

spelprodukter, enligt Lotteriinspektionen (2015). Samtidigt tar sig allt fler så kallade 

oreglerade utländska spelbolag in på den svenska marknaden vilket ökar spelandet via 

internet (Folkhälsoinstitutet, 2010). Samtidigt är det genom medierna som majoriteten 

av den svenska befolkningen tar till sig nyheter – och journalistiken fyller på så vis en 

påverkande roll i samhället genom att kunna lyfta fram specifika frågor och händelser. 

Det vittnar om medierna som en framstående och tydlig social maktfaktor (Strömbäck, 

2015). På så vis blir det ett svek mot medborgarna om medierna väljer att frångå att 

rapportera om nyheter med stor betydelse för befolkningen (Gripsrud, 2002). 

 Den här undersökningens samhällsrelevans är därmed mycket hög sett till 

de rådande förhållandena gällande konsumtionen av kvällstidningsjournalistik samt 

svenskarnas spelvanor. I synnerhet i en tid då mediernas trovärdighet ifrågasatts allt 

oftare genom bland annat sammankopplingar med annonsörer och då mycket forskning 
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pekar på att det blir allt svårare att skilja på redaktionellt journalistiskt material och ren 

reklam (Bærug & Harro-Loit, 2012). Flera debattartiklar har skrivits på ämnet under de 

senaste åren – och Savic (2013, 18 maj) menar att ”drömmar och verklighetsflykt säljer 

bra och därmed lever spelbolagen och den svenska journalistiken i ett slags symbiotiskt 

förhållande med varandra”. Han menar även att medierna inte ska behöva ta ett 

samhällsansvar, de bör fortfarande skriva om miljonvinnarna, men å andra sidan också 

förmedla mer av en helhetsbild av spelandets eventuella konsekvenser (Savic, 2013, 18 

maj). Vi menar att det här resonemanget är intressant för vår studie – och det ger i 

förlängningen en grund för diskussion om mediernas trovärdighet kopplat till spelande 

för pengar som journalistiskt fenomen. 
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2 Litteraturgranskning 
I det här avsnittet presenterar vi de vetenskapliga teorier genom vilka vi ämnar 

genomföra den här kvantitativa undersökningen. Vi kommer att fokusera på 

dagordningsteorin, framing samt nyhetsurval och nyhetsvärdering. Vidare kommer vi 

att redovisa vad tidigare forskning dragit för slutsatser kopplat till hur medierna skriver 

om människors spelande för pengar. 

 

2.1 Dagordningsteorin 

Agendasättande, eller dagordningsteorin, handlar om att medierna lyfter fram eller 

gestaltar något specifikt som relevant eller intressant – helt enkelt placerar det högt upp 

på dagordningen (Shehata, 2015). Det kan dels handla om vilket utrymme en viss 

händelse får både plats- och tidsmässigt, men även hur man väljer att framställa eller 

skildra densamma. Resultatet av det här är att stora delar av allmänheten som följd får 

uppfattningen att det specifika ämnet är viktigare än andra (Coleman, McCombs, Shaw 

& Weaver, 2009). 

 Genom åren har teorin utvecklats – och breddats – vilket lett till att det 

skapats en andra nivå som tar upp överförandet av framträdande attribut mellan de 

ämnen som av medierna placeras högt upp på agendan och andra frågor eller 

karaktärsdrag (Dillman Carpentier, 2014). Medan den första nivån ser till det mediala 

utrymmet och det fokus ett ämne får, så betonar den andra nivån mer hur medierna 

väljer att gestalta och forma den aktuella händelsen eller det som man väljer att ge stort 

utrymme. Mer fokus ligger här på beskrivningar, karaktärsdrag och enskilda parametrar 

gällande den specifika händelsen – och den andra nivån är därför inriktad mot hur 

allmänheten förstår och uppfattar det som man genom den första funnit intressant eller 

relevant (Coleman et al., 2009). 

Den andra nivån består dessutom av två dimensioner – en materiell som 

hjälper allmänheten att urskilja olika aspekter av attribut och en affektiv som mer syftar 

till att väcka eller frambringa känslor kring de rådande gestaltningarna eller attributen. 

Till den materiella dimensionen kan det knytas affektiva värderingar i form av 

positivitet, negativitet eller neutralitet (Coleman et al., 2009). Det här är relevant för vår 

studie som ska studera teman och i vilka sammanhang människors spelande skildras. 

Det blir då intressant att kunna ställa vår analys mot de element som dagordningsteorin 

betonar kopplat till påverkan på mediekonsumenterna. 
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Forskning har visat på att medierna är mer kraftfulla i sitt agendasättande 

kring hur allmänheten känner eller uppfattar beskrivningen av ett ämne eller attribut än 

vilken händelse eller nyhet som man genom medierna anser relevant. Mediernas 

gestaltningar säger helt enkelt mer för publiken än det utrymme en specifik händelse får. 

För att förenkla så har dagordningsteorins andra nivå därmed en starkare övertygelse än 

den första (Guo, Vu & McCombs, 2012). Det anser vi oerhört intressant för vår studie 

som i synnerhet kommer att fokusera på de dominerande sätten som människors 

spelande för pengar skrivs om som nyheter i svensk kvällspress – och inte bara vilket 

utrymme som det här journalistiska fenomenet får. 

 Agendasättande och framing likställs av många. Weaver (2007) tar upp 

McCombs resonemang från 1997 som jämför dagordningsteorins andra nivå med 

framing och menar att båda betonar valet av ett begränsat antal tematiskt valda attribut 

för etablerandet på agendan när ett visst ämne eller en specifik händelse tas upp. 

 Genom mediernas digitalisering har en form av andrahands-gatekeeping 

vuxit fram. Det material som publiceras på tidningars webbsajter och därmed sätts på 

agendan kan av publiken, som genom bland annat sociala medier fått en allt större 

journalistisk samhällsroll, både spridas vidare men även kvävas. När redaktionella 

publicistiska beslut följs av ett nytt agendasättandelager där huvudsakligen 

konsumenterna agerar filter skapas ytterligare en dimension inom mediernas 

dagordningsmekanism som betonar vikten av publiken som gatekeepers. Även om 

journalisterna fortfarande är de främsta agendasättarna så är det viktigt att förstå 

medielandskapets utveckling och förändringar som bland annat bidragit till att även 

konsumenterna fyller en filtrerande och därmed högst påverkande roll inom mediernas 

agendasättande (Singer, 2014). Det här är inte något vi kommer sätta stort fokus på i vår 

undersökning, men menar ändå att det är relevant att ha rådande medieklimat och dess 

utveckling i åtanke vid genomförandet av en omfattande studie.  

 Dagordningsteorin menar vi överlag ger en bra ingång i den här 

undersökningen. Då vi vill studera på vilket sätt det skrivs om ett specifikt fenomen 

hjälper teorin oss att frambringa verktyg för öka förståelsen kring hur medierna jobbar 

med sitt textmaterial. Både första och andra nivåns parametrar kommer vara 

betydelsefulla för studien då de fokuserar på relevansen av utrymme och gestaltning, 

vilket vi anser ger en bra helhetsbild av hur det skrivs om en specifik genre inom 

journalistiken. Framför allt dagordningsteorins andra nivå kan, som tidigare nämnts, 

jämföras med framing (Weaver, 2007). Däremot finns det, enligt Shehata (2015), 
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väsentliga skillnader mellan de två teorierna som gör att vi ämnar inkludera båda i den 

här studien för att få en så generaliserande förståelse som möjligt kring vilka sätt som 

människors spelande för pengar skrivs om som nyheter i svensk kvällspress. Vi ser det 

även som att dagordningsteorin ligger till grund för två av studiens frågeställningar. 

 

2.2 Gestaltningsteorin 

Gestaltande förekommer i all typ av nyhetsrapportering och handlar framför allt om det 

kommunikativa och hur människor på så vis förstår omvärlden (Shehata, 2015). Frames 

sätter strålkastaren på samhälleliga problem och att gestalta innebär därmed att man 

väljer ut specifika aspekter ur verkligheten och belyser dem som relevanta (Entman, 

1993). Det är intressant för vår studie som ska studera vilka som är de dominerande 

sätten som spelande för pengar skrivs om som i svensk kvällspress. 

Framing utgår från att journalistiska gestaltningar är oundvikliga, även om 

intentionerna kan variera. För att kunna bygga en systematik kring hur fenomen skildras 

inom medierna kan man särskilja olika typer av gestaltningar (Semetko & Valkenburg, 

2000). Det handlar heller inte bara om hur saker och ting framställs. Parametrar som 

teman och vilka källor som används och kommer till tals är intressanta då manifest 

innehåll studeras med hjälp av framing (Shehata, 2015). Det är relevant för vår 

undersökning som objektivt ämnar titta på kvantiteter av det här slaget. 

 Både det sociala, men även hur framing mångfacetterat tar sig an 

journalistiskt gestaltande, menar vi är oerhört relevant för vår studie. De små men ändå 

tydligt existerande skillnader som råder mellan dagordningsteorins framför allt andra 

nivå och framing, som både Weaver (2007) och Shehata (2015) lyfter fram, anser vi 

motiverar att använda båda teorierna i vår undersökning. På så vis kommer vi att kunna 

få en ökad generell förståelse för vilka sätt som spelande för pengar skrivs om som i den 

svenska kvällspressen.  

 Nyheter kan gestaltas både tematiskt och episodiskt. Det tematiska innebär 

att en specifik händelse sätts in i ett större sammanhang, medan den episodiska 

utformningen skildrar sakfrågor med ett primärt fokus på enskilda skeenden eller 

personer (Reinemann, Stanyer, Scherr & Legnante, 2011). Valet kring hur man väljer att 

gestalta kan spela in när nyhetskonsumenten drar slutsatser kring vilka aktörer som bär 

ansvaret för diverse samhälleliga problem. Flera tidigare undersökningar har visat på att 

episodiska gestaltningar främst bidrar till att skapa ett från läsarna eller tittarna kritiskt 

förhållningssätt gentemot den eller de som materialet handlar om. På motsatt vis bidrar 
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de tematiska skildringarna, med fokus på samhället i stort i stället för en enskild individ, 

till att främst politiker anses ansvariga för missförhållanden och samhällsproblem 

(Shehata, 2015). På liknande sätt menar de Vreese (2005) att frames kan påverka hur 

man tar till sig, uppfattar och reflekterar kring en specifik fråga. På det individuella 

planet kan gestaltningar bidra till att en mediekonsument ändrar enskilda uppfattningar, 

medan det på en social nivå sker i större omfattning som att skapa debatt och opinion 

(de Vreese, 2005). Då frågan om mediernas trovärdighet kopplat till förhållandet med 

spelbolag vuxit under de senaste åren – och delvis ligger till grund för den här 

undersökningen – menar vi att det är intressant att ta upp de teoretiska aspekterna kring 

framing och de olika påverkningarna på publiken. Det blir dessutom relevant att föra 

fram de olika gestaltandeformerna för att förstå hur det manifesta innehållet i texterna 

kan samverka med läsarnas eventuella åsiktseffekter.  

 Då mediekonsumenterna erbjuds två eller flera gestaltningar så omfamnar 

man den problematik, eller de sakfrågor, som står närmast de egna uppfattningarna 

(Scheufele, 1999). När en specifik gestaltning återkommer och är en övervägande del av 

nyhetsrapporteringen kring ett ämne – i motsats till ensidiga skildringar och kortlivade 

reaktioner – kan den även få ett större genomslag (Shehata, 2015).  

 De teoretiska verktyg som framing erbjuder anser vi är passande för att 

titta på vilket som är det dominerande sättet som människors spelande för pengar skrivs 

om som nyheter i svensk kvällspress. Dels med fokus på huruvida de tematiska eller 

episodiska skildringarna är mest förekommande, men även gällande ansvarsfrågan och 

vem eller vad som får agera källa. Det är dessutom intressant för oss att framing lyfter 

fram teman, källor och vinkling som parametrar när det handlar om att gestalta då det 

kommer hjälpa oss att objektivt undersöka kvantiteter i det manifesta textinnehållet. 

Gestaltningsteorin ligger dessutom till grund för studiens frågeställningar. 

 

2.3 Nyhetsurval och nyhetsvärdering 

Begreppen nyhetsurval och nyhetsvärdering är sammankopplade och beroende av 

varandra, men de betyder inte samma sak. Det finns de som ser på termerna som 

synonymer, men för att förstå hur nyheter kommer till – och varför – så är det viktigt att 

kunna skilja begreppen åt. Medan nyhetsvärdering syftar på hur potentiella nyheter 

kommer upp i den redaktionella arbetsprocessen handlar nyhetsurval om vad som 

faktiskt publiceras som en nyhet. Självklart finns det samband mellan vad som värderas 
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på redaktionen och vad som senare publiceras, men det finns flera andra faktorer än 

nyhetsvärdering som styr urvalet (Strömbäck, 2015). 

 Den mest etablerade undersökningen kring vad som krävs för att något ska 

bli en nyhet är, enligt Strömbäck (2015), Galtung och Ruges (1965) modell som tar upp 

tolv konkreta faktorer. De belyser parametrar kring den enskilda händelsen, mediernas 

förväntan och överraskningsfaktorn, men även des aktörer och hur det är möjligt att 

synliggöra dem. Modellen tar dessutom upp att negativitet är en bidragande orsak till att 

något till slut blir en nyhet, vilket är relevant för vår studie som till viss del kommer 

utgå från hypotesen att spelande för pengar ofta gestaltas positivt i kvällspressen. 

Nyhetsfaktorerna är delvis beroende av varandra, men en händelse behöver inte uppfylla 

samtliga kriterier för att bli en nyhet. Däremot – ju fler som infrias, desto större chans 

att en händelse blir en publicering (Galtung & Ruge, 1965; Strömbäck, 2015; Harcup & 

O´Neill, 2001). 

För att kunna förstå hur nyhetsurvalet fungerar så behöver man, som 

tidigare nämnts, dock gå något djupare än att enbart titta på faktorer för vad som blir en 

nyhet. Förutom att beakta ekonomiska och resursmässiga omständigheter behöver 

redaktioner förhålla sig till två relevanta styrfält i de processer som slutligen leder fram 

till ett specifikt nyhetsurval – betydelse och intresse. Det har med tiden dessutom börjat 

ställas ökade krav på att göra nyheter mer tilltalande för konsumenterna genom att bland 

annat konkretisera, personifiera och eventuellt även dramatisera (Ghersetti, 2012; 

Strömbäck, 2015). Det är intressant för oss för att skapa en ökad medvetenhet om att det 

manifesta innehållet med tiden börjat påverkas av allt fler element – och det är värt att 

poängtera då vi ämnar generalisera utifrån de slutsatser som undersökningen leder fram 

till. 

 Teorierna om både nyhetsurval och nyhetsvärdering är relevanta för vår 

studie som ska ha generaliserande anspråk sett till hur spelande för pengar gestaltas i 

svensk kvällspress och det är därmed intressant att titta på vilka bakomliggande element 

som bidrar till att skapa nyheterna. I synnerhet urvalet, grundat i Galtung och Ruges 

(1965) faktorer, menar vi kan ge en bättre förståelse för vilka parametrar som spelar in i 

valen av vilka händelser – eller berättelser – som publiceras. Framför allt aspekterna 

som betonar negativitet och personifiering är intressanta för vår studie och ligger till 

grund för två av studiens frågeställningar. Undersökningens huvudfokus ska visserligen 

ligga på att undersöka vilket som är det dominerande sättet som människors spelande 

för pengar skrivs om som nyheter i Aftonbladet och Expressen, men i det menar vi att 
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det ingår att studera – och diskutera – vad som publiceras och på vilka processmässiga 

grunder det sannolikt sker. Vi tror exempelvis att det kan förefalla intressant att titta på 

hur vårt empiriska material överensstämmer med Galtung och Ruges (1965) faktorer för 

vad som blir en nyhet. 

 

2.4 Tidigare forskning 

Hur medierna väljer att skriva om spelande har en nämnvärd påverkan på 

konsumenterna. Både vid positivt och negativt skildrande väcks motsvarande beteenden 

och intentioner hos publiken (Lee et al., 2007). Genom en surveyundersökning har en 

amerikansk studie tittat på hur 229 studenter på ett universitet i USA påverkas av 

mediernas gestaltande av spelande för pengar. Man satte upp sex hypoteser som 

samtliga utgick från att medierna, genom sina sätt att möjliggöra beteende- och 

intentionspåverkan, hade en tydlig effekt på sin publik. Efter att ha samlat in all data 

gjorde man en bedömning utifrån metoden ”maximum likelihood” som syftar till att ta 

fram överensstämmande statistiska parametrar och på så vis, efter matematiska 

uträkningar, få fram generella svar (Lee et al., 2007). 

  På frågan om hur ofta studenterna upplever att de får ta del av nyheter 

inom medierna som tar upp problematik kring människor spelande så landade 

medelvärdet på samtliga frågor mellan två och tre, där ett var aldrig och sju väldigt ofta. 

Det som är relevant för vår studie är främst vad svaren blev kring skrivande medier och 

då var det en högt överensstämmande svarsfrekvens på 2,94 i den sjugradiga skalan, 

vilken indikerar att studenterna ansågs att de ganska sällan läste om problematik kring 

spelande (Lee et al., 2007). 

 Vidare kommer McMullan och Mullen (2002) fram till att företag och 

politiska organisationer som värnar om den elektroniska spelmarknaden är 

framgångsrika gällande att få medierna att framföra deras åsikter och meddelanden till 

sin publik. I deras kanadensiska studie där innehållet i två stora lokaltidningar under 

fem år på 90-talet undersöktes framkommer det att de negativa hälsomässiga och 

medicinska effekter som spelande kan innebära inte alls tas upp i samma grad. Medierna 

fokuserar snarare på att ge de röster som syftar till att utveckla och positivt 

marknadsföra spelmarknaden ett större utrymme (McMullan & Mullen, 2002). Den 

empiriska datan bestod av 234 nyhetsartiklar vilka samlades in genom sökningar i 

tidningarnas egna arkiv med sökorden ”gambling” och ”gaming”. Till en början fick 
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man 2 344 träffar – men sedan valdes slumpmässigt drygt en tiondel av texterna ut för 

innehållsanalys (McMullan & Mullen, 2002). 

Även om medierna strävar efter att skriva objektivt om spelande kan de bli 

omedvetna förmedlare av innehåll för exempelvis lotteriföretag på ett subliminalt sätt. I 

en malaysisk studie från 2013 dras slutsatsen att trots spelandets, i befolkningens ögon, 

många negativa associationer så går det att få fram – och styra – en positiv bild av 

spelande genom att anpassa specifika meddelanden (Yoong, Koon & Min, 2013). 

Samtidigt går det att slå fast att utomstående faktorer, exempelvis medier, kan ha en 

påverkande effekt på personer som regelbundet spelar för pengar (Walker, 1992). 

Då medierna blir en megafon för – och en del av – ett spelbolags 

marknadsföring indikeras en etisk och moralisk kompromiss i det journalistiska och 

redaktionella arbetet. Man kom i den malaysiska studien fram till att fyra olika budskap 

erbjöds till tidningen Malaysian Dialys läsare – att lotteriföretaget Magnum 4D:s 

produkter är billiga, lätta att vinna på, det går att vinna stort utan större insatser och att 

det är ett godhjärtat företag som värnar om sina kunder (Yoong et al., 2013). Det finner 

vi intressant för vår studie då gestaltningar och utrymme i en tidning tydligt fått ett 

spelbolag att framstå på ett positivt sätt, vilket i sak ligger väldigt nära det vi ska 

undersöka. Vidare kom Yoong et al. (2013) fram till att artiklarna som berörde Magnum 

4D-lotteriet var övervägande positivt vinklade, vilket är betydande för vår undersökning 

som utöver aspekterna kring gestaltande dessutom ska frambringa hur de skildringar 

och utrymmen som spelande får i kvällsmedierna i stort framställer människors 

spelande för pengar. 

Kopplat till de etiska kompromisserna som framkommer i studien av 

Yoong et al. (2013) så diskuterar Bærug och Harro-Loit (2012) hur gränsen mellan 

journalistik och ren marknadsföring suddas ut allt mer – och man menar att tidningarna 

är det mediet som ligger mest i farozonen för att koloniseras av bland annat spelbolags 

marknadsföringsprocesser. Den hybridiseringen bidrar i slutändan till att konsumenterna 

tvingas dela in textmaterial i fack om vad som är reklam, redaktionellt innehåll eller en 

mix av båda (Bærug & Harro-Loit, 2012). 

Då mediekonsumenter tar del av material som har ett bestämt 

förhållningssätt gentemot spelande så tenderar den dominerande uppfattningen hos 

publiken vara att innehållet har större påverkan på andra än dem själva, vilket kallas 

tredjepersonseffekten eller ”third-person effect”. Generellt övervärderar personer sin 

egen förmåga att förhålla sig kritiskt till mediernas innehåll, då annat uppfattas som 
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ointelligent, medan man gärna underskattar andras fallenhet för att bedöma sannings- 

eller trovärdighetshalten av liknande material (Youn & Faber, 2000). 

 

2.4.1 Forskningsluckan 

Sammanfattningsvis kan man slå fast att det inte finns speciellt mycket forskning kring 

hur medierna skriver om människors spelande. Tidigare studier berör visserligen 

mediernas rapporterande om ämnet samt påverkan på människors attityd gentemot 

spelande, men specifikt hur kvällsmedierna tar upp och skriver om fenomenet framgår 

inte lika tydligt. Därmed anser vi att den här underökningen har stor inomvetenskaplig 

relevans och den kommer förhoppningsvis fylla lyckor inom journalistikforskningen 

som än så länge står öppna. Vad som dock kan beläggas genom tidigare undersökningar 

och som vi kan ta avstamp i är att medierna generellt skildrar spelande på ett positivt 

sätt. Parallellt med det som Bærug och Harro-Loit (2012) tar upp kring mediernas 

hybridiseringsprocess som innebär att journalistik och reklam kommer allt närmare 

varandra så tenderar medierna, ofta okritiskt, att basunera ut de budskap som 

spelbolagen strävar efter att nå ut med till sina potentiella kunder. 

 I princip inga tidigare studier som tar upp mediernas gestaltande om 

människors spelande för pengar går så mycket djupare än att undersöka hur medierna 

gestaltar spelande samt inom vilka medier och vilka skillnader det innebär i sätten att 

skildra, problematisera och vilken påverkan det har på publiken. Vi har identifierat att 

det finns en stor forskningslucka att fylla igen inom ämnet – exempelvis gällande vilka 

andra teman än de lyckliga historierna som förekommer mest frekvent, eller vilka som 

är texternas huvudsakliga källor och i vilken utsträckning som anonymitet är befintlig 

inom mediernas publicerade material. Det finns inte heller tidigare forskning som tittat 

på hur tidningar själva väljer att kategorisera texter om spelande för pengar eller vilken 

påverkan det kan ha. Hur texter med spelande som fokus berör andra samhälleliga 

frågor som kriminalitet, politik, kultur eller sport finns det inte heller något nämnvärt 

antal studier att ta avstamp i från tidigare undersökningar. 

Majoriteten av den tidigare forskning som vi tagit del av inför den här 

undersökningen studerar frågor kring journalistikens rapporterande om spelande genom 

diskursanalys, men i och med att vi i stället ska använda oss av en kvantitativ 

innehållsanalys med utgångspunkten i framing tror vi det kan bidra till att skapa nya 

perspektiv på det här ämnet. I stället för att titta på samhälleliga maktstrukturer och 

förhållanden vill vi fokusera mer konkret på hur medierna skriver om människors 
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spelande. Det kan förhoppningsvis ge en klar och lättförståelig bild av hur det här 

journalistiska fenomenet behandlas av svenska medier, vilket slutligen kan leda till en 

större diskussion om två svenska kvällstidningars uppdrag och vilket förhållande de har 

till sina annonsörer som till stor del är just spelbolag. 

Framing, eller gestaltningsteorin, används traditionellt inom forskningen 

främst för att undersöka samhällsfrågor kopplat till politik (Semetko & Valkenburg, 

2000). Väldigt få studier om hur medierna skriver om människors spelande har, vad vi 

kan hitta, utförts med framing som teori och analysmetod. Då vi anser att just de 

egenskaper och angreppssätt som gestaltningsteorin erbjuder passar väl för vår 

undersökning vill vi hämta in – och överföra – det som gjort framing användbart inom 

det politiska forskningsfältet och sätta det i ett nytt sammanhang. På så sätt bryter vi ny 

mark och bidrar till den inomvetenskapliga relevansen genom att vårt resultat kommer 

få återverkningar i den teoretiska utvecklingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

13 

3 Syfte och frågeställning 
I det här avsnittet redovisas undersökningens syfte och frågeställningar. Vi tar även upp 

de tre hypoteser som presenteras som logiska följder av litteraturgranskningen och 

frågeställningarna. Dessa ligger senare till grund för analysen av studiens resultat. 

 

3.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vilket som är det dominerande sättet som människors 

spelande för pengar skrivs om som nyheter i svensk kvällspress. Att objektivt kunna 

besvara det utifrån generaliserande anspråk samt diskutera huruvida den svenska 

kvällspressen förhåller sig opartisk gentemot de etablerade spelbolagen, som ofta står 

för en stor del av nyhetssajternas annonsintäkter, anser vi är av hög relevans. Det 

handlar i grund och botten om mediernas trovärdighet. 

 

3.2 Frågeställningar 

Utformade frågeställningar bygger på valda teorier och tidigare forskning. De ämnar 

bidra till att stärka studiens generaliserbarhet om vilket som är det dominerande sättet 

som människors spelande för pengar skrivs om som nyheter i svensk kvällspress. 

Ø Inom vilka sammanhang tas spelande upp i nyhetsartiklarna? 

Ø I vilken utsträckning problematiseras spelande i nyhetsartiklarna? 

Ø Vilka huvudaktörer framkommer i nyhetsartiklarna om spelande? 

 

3.3 Hypoteser 

Med valda teorier, den tidigare forskningen samt pilotsökningen (4.2.2) som 

utgångspunkt redovisar vi här tre hypoteser som vi tagit fram och genom vilka vi ämnar 

analysera undersökningens resultat. Hypoteserna är följder av studiens frågeställningar 

och fungerar som verktyg för att studera och antingen bekräfta eller revidera de 

antaganden som litteraturgranskningen frambringat (Kwak, 1999). Hädanefter kommer 

nedan beskrivna hypoteser att hänvisas till som H1, H2 och H3. 

 

H1: En majoritet av analysenheterna kommer att fokusera på spelvinster, dess aktörer 

och ha en icke-problematiserande ton gentemot spelande som fenomen. 
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Nästan all tidigare forskning som vi tar upp i avsnitt 2.4 fokuserar på att spelande för 

pengar gestaltas som något tilltalande. Dels fenomenet, men på så sätt även dess aktörer, 

sätts i en positiv kontext som har ett icke-problematiserande förhållningssätt gentemot 

spelande. Lee et al. (2007), McMullan och Mullen (2002) samt Yoong et al. (2013) 

betonar samtliga att medierna i huvudsak landar i ett skildrande av spelandets 

beståndsdelar som övervägande icke-problematiserande – och att det sedermera 

rapporteras mer om spelandets fram- än baksidor. Vi kunde redan under vår pilotstudie 

dessutom se ett mönster som bekräftade det här förhållningssättet hos Aftonbladet och 

Expressen. 

 

H2: Nyhetstexter som tar upp människors spelande kommer inte i någon större 

utsträckning sättas i en kontext som fokuserar på andra samhälleliga frågor. 

Enbart en liten del av den tidigare forskningen tog upp hur medial rapportering som kan 

betraktas fokusera på spelande för pengar sätts i andra kontexter än enbart positivt eller 

negativt. McMullan och Mullen (2002) tar delvis upp hur politiska organisationer och 

dess ståndpunkt gentemot spelande återspeglas i nyhetstexter – tendensen pekar på att 

de åsikter som värnar om spelande får mest utrymme – och som en följd av det samt H1 

upplever vi det troligt att vårt resultat kommer visa på att endast en liten del av våra 

analysenheter fokuserar på mer än rapporterande om främst spelvinster. Följden blir att 

andra samhälleliga frågor och teman inte får något större utrymme. 

 

H3: Analysenheternas huvudkällor kommer i majoritet att vara berörda personer som 

dessutom oftast tillskrivs anonymitet. 

Ingen tidigare forskning som vi funnit tar upp hur den mediala rapporteringens 

huvudkällor framställs i material som fokuserar på spelande för pengar. H3 fungerar 

dock som en följd av H1 och H2, då berörda rimligtvis är den typen av källor som får 

uttala sig om spelandets positiva sidor. Under pilotsökningen kunde vi dock se att 

berörda vid upprepade tillfällen tillskrevs anonymitet i nyhetstexterna. Som vi tidigare 

tagit upp är dessutom spelande för pengar en i många fall känslig fråga och därmed 

anser vi det högst rimligt att de som agerar berörda inte sällan vill – och får – agera 

källa utan att för den sakens skull kunna identifieras. 
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4 Metod 
I och med att vi utifrån ett stort empiriskt material ville undersöka vilket som är det 

dominerande sättet som människors spelande för pengar skrivs om som nyheter i svensk 

kvällspress föreföll det rimligt att vi valde en form av kvantitativ innehållsanalys som 

metod för att analysera vår insamlade data. Det blev även det mest effektiva 

tillvägagångssättet då vi ville ha generaliserande anspråk genom att titta på kvantiteter 

och specifika variabler i det manifesta textinnehållet. 

Framing som teori och metod – med innebörden av hur enskilda händelser 

eller ämnen ramas in eller gestaltas i nyhetsmedier, som också beskrivits i teoriavsnittet 

(2.2) – blev en utgångspunkt för vår kvantitativa innehållsanalys (Shehata, 2015). De 

olika gestaltningar, eller frames, som gjorts av spelande i Aftonbladet och Expressen 

och som gick att utläsa från de texter vi införskaffade syftade till att genom kodning ta 

fram ett resultat som skulle ge en representativ bild av vilka gestaltningar av spelande 

som är mest förekommande – och därmed leda till svar på våra frågeställningar. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 

Texter innehåller frames som manifesteras genom närvaron eller frånvaron av nyckelord 

och nyckelfraser, gestaltande i form av stereotypa bilder, informationskällor och 

meningar som förstärker en form av faktum (Entman, 2002). Det finns inte vedertagna 

frames för varje enskild analys som kan tillämpas. Det är i stället en förutsättning att 

designa olika frames som lämpar sig för den enskilda studien (de Vreese, 2005). 

Vi operationaliserade frågeställningarna och teorierna till variabler innan 

den faktiska analysen och tillämpade på så sätt ett deduktivt angreppssätt, vilket innebär 

att vi på förhand valde ut variabler och dess värden (de Vreese, 2005). Med 

utgångspunkt i en studie av Strömbäck, Shehata och Dimitrova (2008) om 

Muhammedteckningarna 2005 i danska Jyllands-Posten formades även frames utifrån 

de relevanta mönster som variablerna ämnade bidra till att skapa. Då vårt 

forskningsområde dock föreföll vara betydligt mer outforskat än det som Strömbäck et 

al. (2008) undersökte förstod vi tidigt att det inte gick att arbeta utifrån tidigare 

framtagna frames, utan vi beslutade tidigt att det mest effektiva tillvägagångssättet blev 

att skapa våra egna inramningskategorier. Genom det deduktiva angreppsättet kunde vi 

på bästa sätt få konkreta och relevanta svar på våra frågeställningar. Det gjordes även 

för att kunna bana väg för framtida forskning inom ett relativt outforskat ämne samt för 
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att vi ansåg de variabler vi skapade vara heltäckande när det handlar om skrivandet om 

spelande för pengar som journalistiskt fenomen (Hertog & McLeod, 2001). 

Efter att ha analyserat och kodat varje enskild artikel sammanställdes 

sedan datan med avsikt att kunna överblicka och dra slutsatser kring vilka frames som 

var mest, eller tydligast, förekommande (van Gorp, 2007). Syftet med resultatet av vår 

kvantitativa innehållsanalys blev sedermera att med hjälp av våra hypoteser diskutera 

hur kvällspressen – utifrån de mest dominerande gestaltningarna – skriver om spelande 

för pengar samt att resonera kring eventuella effekter och konsekvenser kopplat till 

mediernas trovärdighet. 

 

4.2 Urval 

De tidningar vi fann mest lämpade att undersöka var Aftonbladet och Expressen då vi 

menade att de utgör kärnan av den svenska kvällspressen – den mediegenre som varit 

mest omskriven i debatten kring mediernas förhållningssätt gentemot spelbolag. Vi ville 

dessutom att studien skulle inkludera de tidningar som har flest läsare i ämnet och 

därmed sannolikt har högst genomslag. Det här innebär i grund och botten att vi använt 

oss av en effektorienterad urvalsprincip (Nilsson, 2010).  

I den här studien har vi helt uteslutande valt att analysera artiklar 

publicerade på webben med anledning av att människors spelande för pengar inte är lika 

omskrivet i papperstidningarna som online. Den empiriska datan samlades in genom en 

strategisk sökningsprocess som genererade totalt 302 relevanta analysenheter. 

Sökningen bestod av åtta nyckelord eller fraser. 

Ø Miljonvinst 

Ø Storvinst 

Ø Högvinst 

Ø Vann miljoner 

Ø Kasino 

Ø Spelbolag 

Ø Spelberoende 

Ø Spelmissbruk 

I och med att vi i våra frågeställningar berör ett pågående fenomen snarare än en enskild 

händelse blev tidsaspekten i urvalet en öppen och svår fråga (Nilsson, 2010). Vår 

förhoppning var att kunna ge en bild av den aktuella tiden – så nära på nuet som möjligt 

– och för att göra det så krävdes det att vi satte en gränsdragning som inte gick alltför 
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långt tillbaka i tiden, men samtidigt ett tidsintervall som gjorde att vi kunde generera 

den mängd data som behövdes för att kunna göra en komplett studie vilken skulle leda 

oss fram till relevanta slutsatser. Med anledning av att vi ville innefatta minst 250 

analysenheter i det empiriska materialet fann vi – bland annat med hjälp av en 

pilotsökning (4.2.2) – det rimligt att studera samtliga relevanta påträffade artiklar från 

tidsperioden 2015-05-22 till 2015-11-22, vilket är ett halvår bakåt i tiden från den dag 

då vi påbörjade sökningsarbetet. 

 

4.2.1 Urvalsproblematik 

För att nå data bestående av artiklar på Aftonbladets och Expressens webbsidor var det 

av allra största vikt att så tidigt som möjligt utforma en mall med sökord som på bästa 

sätt skulle användas i de respektive tidningarnas sökfunktioner för att nå vårt empiriska 

material. Tidigt i urvalsprocessen kom vi emellertid fram till att vi stod inför en rad 

svårigheter. 

Det första som slog oss var ett det bland annat fanns en viss 

begreppsproblematik. I engelskan finns gambling som samlingsbegrepp för det vi haft 

för avsikt att undersöka, men i svenskan finns inte alls samma utformade begrepp för 

ämnet vi hanterat (McMullan & Mullen, 2012). Termen spelande kopplas, exempelvis, i 

huvudsak till sportens värld. Det här medförde i sin tur att det fanns ett dilemma kring 

hur man på ett så effektivt sätt som möjligt gör sökningen. I och med att vi endast 

undersökte texter publicerade på webben var vi mer eller mindre tvungna att vända oss 

till Aftonbladets och Expressens egna sökfunktioner för att få fram de artiklar som var 

relevanta för studien. Den första tanken var att forma ett urval utifrån tidningarnas eget 

sätt att kategorisera sina artiklar. Det visade sig dock inte ge en bra bild av vilket som är 

det dominerande sättet som människors spelande för pengar skrivs om som nyheter i 

svensk kvällspress. I stället valde vi då att strukturera upp en lista med sökord som vi 

menade skulle passa bättre för att undersöka det här journalistiska fenomenet. 

Nackdelen med den här typen av urvalsmetod förstod vi kunde vara att vi genom våra 

val av sökord inte helt säkert kunde fastställa att vi får med samtliga artiklar av relevans. 

Vår lösning på det här problemet – eller i alla fall den åtgärd som syftade till att kringgå 

problematiken – blev därför att göra en så kallad pilotsökning. 
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4.2.2 Pilotsökningen 

För att kunna göra en så komplett sökningsmall som möjligt var pilotsökningen en 

avgörande del i vårt arbete för att nå en så stor andel artiklar som möjligt av relevans för 

studien. Dess utformning kan beskrivas i att vi valde ut specifika sökord och fraser som 

vi på förhand bedömde skulle ge ett stort sökresultat och därmed en bra bild av vilka 

gestaltningar som vanligtvis kopplas till spelande för pengar. De tio ord, eller korta 

fraser, vi använde under pilotsökningen var miljonvinst, storvinst, spelvinst, vann 

miljoner, kasino, spelbolag, spelboerende, spelmissbruk, spelproblem och spelat bort.  

Av pilotsökningen kunde vi uppmärksamma flertalet intressanta faktum. 

Till exempel visade det sig tidigt att begrepp som miljonvinst och storvinst gav många 

artikelträffar av relevans för studien, men också att de kunde ersatts av andra former av 

begrepp med samma suffix, men med ett annat prefix (exempelvis jättevinst, högvinst 

etcetera). De artiklar som uppkom efter användandet av ordet spelvinst hade i de flesta 

fall andra mer framstående begrepp som miljonvinst och storvinst vilket gjorde det 

rimligt att exkludera spelvinst i framtida sökningar. 

Frasen vann miljoner var enskilt den sökningen som genererade störst 

mängd artiklar av relevans sett till antalet träffar. Här är det också viktigt för oss att 

poängtera att vi identifierade ett intressant faktum. Vid sökning på vann miljoner dök 

det upp artiklar som hade både orden vann och miljoner fristående från varandra i 

artiklarna. I det fall då vi sökte på ”vann miljoner” gällde i stället den fullkomliga 

frasen och artiklar där de både orden var fristående från varandra fanns då inte med i 

sökresultatet. Slutsatsen efter att ha testat de båda sökvarianterna var att det 

förstnämnda sättet att söka på, endast vann miljoner, var det som genererade klart flest 

artiklar av relevans för studien, vilket då i sin tur medförde att det var det vi använde oss 

av i den slutgiltiga sökningen. Vad gällde begreppet spelbolag gav det ett visst antal 

intressanta träffar på spelrelaterade artiklar, men framför allt material som vi genom 

våra avgränsningar många gånger kom att exkludera. Av begreppen spelberoende, 

spelmissbruk, spelproblem och spelat bort gick det att fastställa att de tenderade att gå 

in i varandra. Med det menas att man vid sökning på ett av de angivna orden oftast 

bemöttes av minst ett av de andra begreppen och då också samma analysenheter. Det 

medförde i sin tur att vi fastslog att det inte längre var nödvändigt att ha med 

spelproblem och spelat bort i sökningsmallen. I flera fall ledde oss olika sökord till en 

och samma artikel. För att samma analysenhet inte skulle inkluderas i vårt empiriska 
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material flera gånger gjorde vi manuella exkluderingar i de fall då en enskild artikel 

påträffades igen. 

 Som resultat av pilotsökningen följde ett antal förändringar gällande de 

ord eller fraser vi skulle använda för att nå vårt empiriska material.  

Ø Begreppet spelvinst kom inte att användas med anledning av att det helt enkelt 

fanns bättre begrepp för att få fram relevant material. Exempelvis de sökord som 

redan finns med suffixet vinst. 

Ø Begreppet högvinst adderades då det bedömdes förekomma i hög grad i de 

artiklar som vi ämnade inkludera i det empiriska materialet. 

Ø Begreppen spelbolag, spelproblem och spelat bort exkluderades. 

 

4.3 Avgränsningar 

Vi gjorde ett antal avgränsningar vad gäller den data som samlades in. En viss andel av 

de artiklar som påträffades vid sökning kom av olika skäl inte att användas. Det vi i 

grund och botten avsåg att besvara var vilket som är det dominerande sättet som 

Aftonbladet och Expressen skriver om spelande för pengar. För att göra det så var det 

just redaktionellt publicerat webbmaterial som betraktades som nyhetsartiklar som blev 

relevant för studien. Det fanns en rad stående inslag på Aftonbladets och Expressens 

webbplatser i form av dagliga åsiktstexter om vad som är ”dagens bästa spel” samt 

blogginlägg som lyfte olika spelrelaterade event, för att nämna några exempel. De kom 

att exkluderas av den anledningen att de inte generellt sa så mycket om Aftonbladets 

och Expressens mest förekommande inramningar och gestaltande kring det specifika 

ämnet. En exkludering av den här typen av data innebar inte att det material som 

uteslutits helt saknade relevanta inslag för studien, men vi menade att det inte sa 

tillräckligt mycket för att kunna bidra till studiens validitet. Vidare valde vi även att 

exkludera de texter som vi ansåg inte alls berörde spelande, men som av olika 

anledningar kom upp som träff på något av våra åtta sökbegrepp. Det skedde dock 

enbart vid ett fåtal tillfällen. 

 Vi valde även, som tidigare nämnt, att sätta en bestämd tidsavgränsning 

och enbart studera texter från halvåret 2015-05-22 till 2015-11-22. Vi menade att det 

gav oss möjligheten att på ett koncentrerat sätt analysera artiklar som publicerats under 

den tid då debatten som ligger till grund för hela den här studien varit som mest aktuell. 

Genom att använda oss av det här tidsintervallet kunde vi säkerställa en modern och 

nutida bild av kvällspressens sätt att skriva om spelade för pengar samtidigt som det 
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empiriska materialet blev stort nog för att kunna ge ett representativt och heltäckande 

perspektiv. På så sätt ansåg vi att den här tidsavgränsningen även bidrog till ökad 

reliabilitet. 

 

4.4 Variabler 

Det är helt avgörande för en kvantitativ studie hur frågeställningar och hypoteser är 

operationaliserade till mätbara variabler, eller hur man konkret väljer att ställa frågor till 

det empiriska materialet. En röd tråd ska finnas mellan undersökningens teorier, 

frågeställningar, hypoteser och variabler. Det ska på så sätt gå att förstå hur variablerna 

gör identifiering av datan möjlig – och de är en central del i den analysapparat som 

ligger till grund för att besvara undersökningens frågeställningar. (Nilsson, 2010). 

Studiens hypoteser är kopplade till variablerna genom att de är framtagna för att på 

bästa sätt verka för att besvara undersökningens frågeställningar. Dessa kommer, precis 

som hypoteserna, som en logisk följd av litteraturgranskningen. 

 Till vår undersökning valde vi därmed att operationalisera valda teorier, 

frågeställningar och hypoteser till ett kodschema med variabler. Det fungerade som ett 

nät genom vilket vi tittade på materialet och ställde frågor till detsamma för att slutligen 

kunna ledas fram till ett analyserbart resultat. Då vi ämnade undersöka vilket som är det 

dominerande sättet som människors spelande för pengar skrivs om som nyheter i svensk 

kvällspress menade vi att följande nio variabler med tillhörande värden (beskrivna och 

definierade i bilaga A) på ett konkret och träffsäkert sätt kunde bidra till att besvara 

studiens frågeställningar – och understödde på så sätt kravet på hög validitet. 

Ø Analysenhet 

Varje analysenhet tillskrevs ett unikt identifikationsnummer. 

Ø Datum 

Ø Tidning 

Aftonbladet eller Expressen. 

Ø Kategorisering 

Tidningarnas eget sätt att kategorisera och arkitektoniskt placera analysenheterna. 

Ø Tema 

Texternas huvudsakliga tema eller vinkel. 

Ø Problematisering 

Klargjorde om analysenheterna hade ett problematiserande eller icke-problematiserande 

förhållningssätt gentemot spelande som fenomen. 
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Ø Huvudkälla 

Förklarade vem som var texternas huvudsakliga, eller tydligast förekommande, aktör. 

Ø Anonymitet 

Tydliggjorde om det existerade någon form av anonymitet inom analysenheterna. 

Ø Omfång 

Texternas längd och omfattning. 

 

4.4.1 Interkodarreliabilitetstest 

För att säkerställa kodningsschemats kvalitet var det tillrådligt att kontrollera det 

schema vi skapat i en pilotstudie för att kontrollera att variablerna och dess värden var 

både mätbara och välutformade samt att vi som två olika kodare angrep empirin på 

liknande sätt. Det här verktyget, ett så kallat interkodarreliabilitetstest, ska sammantaget 

verka för att höja undersökningens reliabilitet (Bryman, 2011). 

 Vi valde på ett slumpmässigt sätt ut en tiondel ur vårt empiriska material 

(30 av de 302 analysenheterna) och kodade var och en av dem utifrån variablerna och 

dess värden. Den här processen skedde på individbasis – alltså att vi självständigt helt 

oberoende av varandra kodade samma del av empirin. Då resultatet senare visade på att 

vi gjort exakt samma kodning av de 30 analysenheterna menade vi att det höjde både 

studiens validitet och reliabilitet, då interkodarreliabilitetstestet gav en klar indikation 

på att de operationaliserade variablerna var mätbara, välutformade och att vi som kodare 

var konsekventa och hade strukturerat upp tydliga instruktioner för hur varje dimension 

och faktor i empirin skulle uppfattas i relation till kodschemat. Det här testet innebar 

också att vi kunde säkerställa att de olika variablerna var åtskilda från varandra och att 

de inte tenderade att överlappa. På samma sätt var det av liknande anledning också 

viktigt att tydliggöra att variabelvärdena inte gav upphov för osäkerhet för oss som 

kodare (Bryman 2011). Vi lät sedan det slumpmässigt utvalda och testkodade materialet 

återgå till den samlade empiriska datan för att åter kodas då den huvudsakliga analysen 

genomfördes. 

 

4.5 Metodkritik 

Då vi genomförde en kvantitativ studie satte vi på så sätt upp tydliga begränsningar 

avseende vad som kunde undersökas. Genom att leta kvantiteter blev det inte möjligt för 

att oss att få fram en djupare förståelse för hur spelande för pengar gestaltas eller varför, 

vilket en kvalitativ undersökning kunnat bidra med. Det gav oss däremot möjligheten att 
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ha ett generaliserande anspråk gentemot det manifesta innehållet i empirin. Vi är väl 

införstådda med att en kvalitativ studie haft sina tydliga fördelar, men menar att en 

kvantitativ innehållsanalys lämpade sig bäst för vår undersökning och dess syfte. 

Genom vårt egenskapade sökverktyg via Aftonbladet och Expressens 

webbsidor fanns en risk att artiklar om spelande för pengar under den aktuella 

tidsperioden inte innefattades genom de åtta sökbegrepp vi valde att använda – och 

därmed inte inkluderades i vårt empiriska material. Vi menade dock att vi genom de 

valda begreppen skapade ett sökverktyg som gjorde felmarginalen vad gäller att missa 

spelrelaterade artiklar så liten som möjligt. Som tidigare nämnts valde vi dessutom att 

manuellt exkludera exempelvis blogginlägg, vilket kan tänkas skada validiteten då en 

del av publicerat material som har med tidningarnas skrivande om spelade för pengar 

faller bort. Här ansåg vi dock att fördelarna övervägde nackdelarna. 

 Vidare kan det riktas kritik mot vårt deduktiva angreppssätt – och att vi på 

så vis styrde vilka frames som skulle kunna framkomma av vår analys. Ett alternativ till 

det här hade varit ett mer induktivt tillvägagångssätt, med innebörden av att under 

analysens gång identifiera och definiera olika frames (de Vreese, 2005). Ett induktivt 

tillvägagångssätt har emellertid fått kritik för att påverka studiens reliabilitet negativt då 

det finns påtagliga risker att den blir svår att använda för närbesläktad forskning med 

liknande ramar (Hertog & McLeod, 2001). Vi menar dessutom att det deduktiva 

angreppssättet passade vår undersökning väl då vi under pilotstudien och 

researcharbetet fick en relativt god bild av vilka frames som kunde tänkas förekomma. 

Därmed såg vi det som ett sätt att öka både reliabiliteten att kunna konkretisera utifrån 

ett brett, men bestämt, spektra av variabler. 

 Det fanns risk för att skada reliabiliteten då vi valde att använda så pass 

stor andel riktade sökord som vi gjort. Med det menar vi ord som riktade sig mot att nå 

material som hade ett specifikt tema, eller en viss frame. Ett sökord som storvinst 

förefaller sannolikt att nå artiklar som har en positiv vinkel, medan exempelvis 

spelberoende rimligen tar fram analysenheter som problematiserar fenomenet. Det kan 

givetvis kritiseras, men vi ansåg att det bidrog till hög validitet att använda vårt valda 

sökverktyg då vi menade att man på det här sättet fick fram den mest kompletta bilden 

av vilket som är det dominerande sättet som människors spelande för pengar skrivs om 

som nyheter. Vi var alltså fullt medvetna om att en betydande andel av våra sökord kan 

anses riktade, men ansåg att vi utan dem inte hade kunnat komma åt den empiriska 

datan – som ämnade ta fram ett så rättvisande material som möjligt angående vilka sätt 
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som kvällstidningarna skrivit om spelande under en bestämd period – på ett lika 

heltäckande och för validiteten passande sätt som det vår valda urvalsstrategi erbjöd. 

 En mindre andel av våra variabler krävde en personlig bedömning från oss 

som kodare för att kunna tillskrivas ett värde. Det öppnade självfallet för att 

subjektivitet skulle kunna göra sig gällande, exempelvis kring vilket specifikt tema som 

var tydligast förekommande i en artikel. Vi menade dock att det sällan var svårbedömt – 

och att det för undersökningens validitet var värt att inkludera de variabler som krävde 

en till viss del subjektiv bedömning för att kunna kodas. Vi var medvetna om den här 

risken och att ett sådant angreppssätt skulle kunna skada undersökningens reliabilitet, 

men menade att fördelarna övervägde nackdelarna. Samma sak gällde angående 

variabeln problematisering som vi ursprungligen gav värdena ja, nej och neutralt – och 

visst kan det anses passande med ett variabelvärde som betonar neutralitet. Allt behöver 

inte vara antingen det ena eller det andra – och genom exkluderandet av neutralt-

variabelvärdet riskerade vi att skada både validiteten och reliabiliteten. Fast då det 

föreföll vara svårbedömt att tolka vad som var icke-problematiserande (nej) och vad 

som var neutralt så valde vi av underlättande skäl att satsa på variabelvärdena 

problematiserande och icke-problematiserande. Det menar vi blev den bästa lösningen, 

som i slutändan bidrog med tillförlitlighet till studien. 

 

4.5.1 Nivåskattningsproblematik 

Precis som i många andra kvantitativa studier har vi efter att ha redovisat vårt resultat 

haft ett antal påtagliga svårigheter i att bedöma vad summorna i studien vittnar om. Var 

går gränsen för vad som är lite – och vad är å andra sidan mycket? Även om antalet 

svårtolkade resultat varit mer undantag än regel så är det viktigt att vi klargör att vi 

under studiens gång bemött den här typen av problematik. I och med att vi verkar inom 

ett journalistiskt område som innehar en förhållandevis stor forskningslucka har vi inte 

haft möjligheten att komparativt jämföra våra siffror med föregående studier. Förutom 

då tidigare forskning tar upp den återkommande positiva gestaltningen av spelande för 

pengar som H1 dessutom tar upp. Det här innebär att vi genomgående inte riktigt haft 

någon måttstock att nivåmässigt kunna definiera våra siffror utifrån, vilket i sin tur har 

fått följden att vi haft en del svårbedömda resultat. 

 I och med att vi på grund av bristen av tidigare forskning inte till fullo kan 

tillämpa en referenspunktsstrategi medföljer det att vi får ta till andra grepp för att 

utdöma vad våra resultat betyder. Ofta har vi under studien kunnat jämföra de olika 
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variablerna och dess värden med varandra och på så sätt haft det som referenspunkt för 

vad de olika nivåerna i våra resultat säger (Esaiasson, 2012). Det har exempelvis aldrig 

varit svårt att utdöma anonymitetens genomslag i de olika kategoriseringarna eller 

temana eftersom det enkelt gått att jämföra dessa siffror med varandra. Annat blir det i 

ett fall där vi redovisar vad en siffra rörande variabeln anonymitet på ett enskilt plan 

säger. Hur stor andel av anonyma huvudkällor av den totala empirin är att betrakta som 

ett högt antal, egentligen? I och med att vi i ett sådant fall inte kunnat tillämpa en 

referenspunktsstrategi nödgades vi då, vilket forskare enligt Esaiasson (2012) ibland 

gör, helt enkelt utgå från vårt eget sätt att värdera resultaten. 

 

4.6 Studiens generaliserbarhet 

Alla vetenskapliga studier har generaliserande anspråk, vilket innebär att den enskilda 

undersökningens resultat inte bara ska kunna bidra med kunskap kring den specifika 

fråga som studerats, utan även ge kunskap av mer generell och bredare karaktär. Ett 

vetenskapligt förhållningssätt kräver dock att forskaren är aktsam gällande 

generaliseringar. I kvantitativa studier ligger induktiv slutledning till grund för hur 

generella slutsatser kan dras utifrån den enskilda undersökningen resultat. Det innebär 

att det empiriska material – i vårt fall texter om spelande för pengar från två svenska 

kvällstidningars webbsidor – som analyserats ska kunna anses vara en kopia i miniatyr 

av hela den population som man ämnar dra slutsatser om (Ekström & Larsson, 2010). 

 Vi hävdar att vår undersökning har en hög generaliserbarhet inom 

spelande för pengar som journalistisk genre. Framför allt på grund av att vi letat 

kvantiteter i det manifesta textinnehållet samt då vi genom en större mängd sökord 

menar att vi fångat in en majoritet av det material som publicerats kopplat till spelande 

under den aktuella tidsperioden. Även om Yoong, Koon och Min (2013) ur ett 

internationellt perspektiv diskuterar att gestaltningen gällande spelande för pengar 

sannolikt förändras i takt med den tekniska utvecklingen anser vi att vår studie, genom 

att belysa en nutida och bestämd tidsperiod samt ett stort empiriskt material, bidrar med 

möjligheter till att dra generaliserande slutsatser om hur medierna skriver om spelande 

för pengar i en digital tidsålder. 

 

4.7 Forskningsetik 

Aktörer som på olika sätt medverkar inom forskning ska skyddas från skada eller 

kränkning – det så kallade individskyddskravet, vilket är oerhört viktigt inom 
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forskningsetiken. På samma sätt ska forskaren vidta åtgärder för att undvika att känsliga 

personuppgifter sprids. Samtidigt kan det inte anses rimligt att en obetydlig påverkan på 

den eller de som på något sätt medverkar inom forskningen ska få hindra densamma då 

vetenskapen är oerhört viktig för samhället och dess utveckling (Vetenskapsrådet, 

2011). Det är krav som vi menar att vår studie lever upp till då inga individer kommer 

till skada på grund av genomförandet av den här undersökningen. Visserligen dras 

slutsatser om två stora medieaktörers skrivande om ett specifikt, i vissa fall känsligt, 

fenomen – men vi upplever inte att det sker på ett sådant sätt att det ger upphov till 

någon form av skada eller kränkning. 

 En viktig del av undersökningen är dess tillförlitlighet och en högst 

relevant aspekt avseende bedömningen av studiens kvalitet bygger på trovärdigheten i 

innehållet. Det kan handla om allt från vilka källor som använts till hur hantering av 

decimaler skötts – och att det råder en öppen diskussion om eventuella felaktigheter 

som kan påverka undersökningens resultat (Vetenskapsrådet, 2011). Även här anser vi 

att vår studie lever upp till kraven, då vi lagt stor vikt vid att skapa en genomgående hög 

tillförlitlighet. Vid flera tillfällen har noggranna avväganden skett utifrån vad som ska 

studeras och hur för att på så vis säkerställa att studien mynnar ut i ett trovärdigt och 

hållbart resultat. Vidare har vi försökt att vara självkritiska, transparanta, öppna med de 

avväganden som gjorts och hela tiden haft en målbild om att läsaren ska förstå hur vi 

resonerat och varför specifika beslut har fattats. Genom att vi i en så hög grad som 

möjligt försökt hålla oss till referensgranskade förstahandskällor menar vi att studien 

dessutom bygger på en tillförlitlig och etisk forskargrund. 
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5 Resultat och analys 
Här presenteras studiens resultat samt den efterföljande analysen inom vilken 

undersökningens hypoteser utvärderas i ljuset av resultatet. Sammantaget ska det här 

avsnittet besvara studiens frågeställningar. 

 

5.1 Resultat 

Det här avsnittet kommer inledningsvis att behandla vilka resultat vi kommit fram till 

under studien. Det delas av underlättande skäl in i tre delar utifrån undersökningens 

frågeställningar som dessutom senare ska ge en gemensam och heltäckande bild 

avseende vilket som är det dominerande sättet som människors spelande för pengar 

skrivs om som nyheter i svensk kvällspress. Resultatet är uppdelat utefter sammanhang, 

problematisering och huvudkällor med avsikten att gemensamt lägga en 

kategoribetonad, lättförståelig och därmed konkret grund för den efterföljande analysen 

som återkopplar till undersökningens hypoteser i ljuset av det resultat som framkommit. 

 Totalt omfattar den här studien 302 analysenheter och resultaten kommer 

delvis att bestå av flytande text, men även tabeller där procenttal och samband redovisar 

vad vi genom undersökandet av det empiriska materialet kommit fram till. Vi menar att 

procenttal säger mer än om vi i stället redovisat det totala antalet analysenheter som 

framkommit för varje enskilt variabelvärde. Resultatet och sättet procenttalen redovisas 

på är dessutom anpassat efter att läsaren ska få en så tydlig överblick som möjligt. 

Den manuella och effektorienterade urvalsprincipen av Aftonbladet och 

Expressen samt dess nyhetstexter på webben om spelande för pengar under halvåret 

2015-05-22 till 2015-11-22, totalt 185 dagar, gav sammanlagt 302 relevanta träffar. En 

övervägande majoritet, 255 artiklar, kom från Aftonbladet medan 47 hämtades från 

Expressen. Då vi i den här studien ämnade undersöka på vilket sätt de svenska 

kvällsmedierna – som samlingsbegrepp för Aftonbladet och Expressen – skriver om ett 

specifikt fenomen kommer dock inte fokus att ligga vid hur de två tidningarna skiljde 

sig åt i sitt rapporterande, men den stora skillnaden i antalet artiklar får ändå anses vara 

anmärkningsvärd då urvalet på de båda webbplatserna gick till på precis samma 

tillvägagångssätt. 
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5.1.1 Sammanhang 

I och med att ett verktyg för att besvara på vilka sätt som Aftonbladet och Expressen 

skriver om spelande för pengar var att titta på inom vilka sammanhang fenomenet 

behandlas och kontextualiseras tog vi fram hur de teman som representeras i artiklarna 

återspeglar vilka kategoriseringar som medierna själva väljer att placera texterna om 

spelande för pengar i. I figur 1 framkommer att tidningarnas vanligaste kategorisering är 

att placera vårt empiriska material under fliken spel. Hela 86,1 procent, eller 260 av 302 

artiklar, av det totala materialet kategoriseras som spel. 

Kategorisering	 Tema	 		 		 		 		 		 		 		 		 	N=302	
Omfång	 		SV	 SF	 SM	 K	 P	 S	 N	 SE	 Ö	 Summa	
Allmännyhet	 3,6%	 0,3%	 1,0%	 0,7%	 0,3%	 0,0%	 0,3%	 0,3%	 0,7%	 7,3%	
Notis	 0,0%	 0,0%	 0,3%	 0,7%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 1,0%	
Artikel	 3,6%	 0,3%	 0,7%	 0,0%	 0,3%	 0,0%	 0,3%	 0,3%	 0,7%	 6,3%	

Sport	 0,0%	 0,0%	 0,7%	 1,7%	 0,0%	 0,3%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 2,6%	
Notis	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,3%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,3%	
Artikel	 0,0%	 0,0%	 0,7%	 1,7%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 2,3%	

Spel	 51,3%	 2,3%	 0,7%	 4,0%	 0,7%	 21,2%	 3,0%	 2,0%	 1,0%	 86,1%	
Notis	 1,7%	 0,0%	 0,0%	 0,7%	 0,0%	 0,0%	 0,3%	 0,0%	 0,3%	 3,0%	
Artikel	 49,7%	 2,3%	 0,7%	 3,3%	 0,7%	 21,2%	 2,6%	 2,0%	 0,7%	 83,1%	

Nöje	 1,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 1,0%	 0,0%	 0,3%	 2,3%	
Artikel	 1,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 1,0%	 0,0%	 0,3%	 2,3%	

Kultur	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,3%	 0,0%	 0,0%	 0,3%	
Artikel	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,3%	 0,0%	 0,0%	 0,3%	

Övrigt	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,7%	 0,7%	 1,3%	
Artikel	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,7%	 0,7%	 1,3%	

Summa	 56,0%	 2,6%	 2,3%	 6,3%	 1,0%	 21,5%	 4,6%	 3,0%	 2,6%	 100,0%	
Figur	1:	Tabellen	visar	i	procent	vilka	teman	som	framkommer	inom	tidningarnas	kategoriseringar	samt	hur	
långa	eller	omfattande	artiklarna	om	spelande	är	både	utifrån	kategorisering	och	tema.	Förkortningarna	som	

avser	teman	står	för	spelvinst	(SV),	spelförlust	(SF),	spelmissbruk	(SM),	kriminalitet	(K),	politik	(P),	sport	(S),	
nöje	(N),	samhällsekonomi	(SE)	samt	övrigt	(Ö).	Notis	anges	bara	under	de	kategoriseringar	där	det	
förekommer	en	analysenhet	som	motsvarar	notis.	Summan	100	procent	motsvarar	hela	det	empiriska	
materialet	på	302	analysenheter. 
 

Den näst vanligaste kategoriseringen är allmännyhet, vilket innebär att tidningen 

publicerade den bestämda artikeln som en ”vanlig nyhet”, utan att placera den i något 

ytterligare fack. Det skedde i 7,3 procent av fallen, vilket markerar hur dominant spel är 

som kategori. Inom samtliga förbestämda kategoriseringar förekom analysenheter, men 

kultur hade bara en enda artikel (0,3 procent). Det empiriska materialet placerades som 

sport vid endast 3 procent av fallen. 

 Om man ser till vilka teman som var vanligast förekommande i artiklarna 

om spelande för pengar så dominerade spelvinst (56 procent). Fler än hälften, 51,3 

procent, av det totala antalet analysenheter kategoriserades både som spel samt hade 



  
 

28 

temat spelvinst. Endast 0,3 procent både placerades som sport och hade samma tema 

medan hela 21,2 procent av de texter som kategoriserades som spel hade sport som 

tydligaste tema. Sport och spel var de uppenbart vanligast förekommande temana – men 

sedan följde kriminalitet som var det huvudsakliga fokuset i 6,3 procent av artiklarna. 

Större delen av de analysenheter som hade kriminalitet som tema kategoriserades som 

spel – och enbart vid 0,7 procent av fallen klassades texterna som allmännyhet. 

 Temana spelförlust och spelmissbruk var inte alls vanligt förekommande 

och stod totalt sett enbart för 2,6 respektive 2,3 procent av det sammanlagda antalet 

artiklar. Temana spelvinst, sport, nöje, samhällsekonomi och övrigt var exempelvis alla 

mer vanligt förekommande än både spelförlust och spelmissbruk. Temat spelförlust 

förekom nästan bara inom kategorin spel (88,5 procent av tillfällena) medan 

spelmissbruk oftast placerades som allmännyhet. Nöje som genomgående textämne, 

vilket förekom i 4,6 procent av analysenheterna, placeras oftast inom kategorin spel. 

Detsamma gäller för samhällsekonomi som var temat i 3 procent av det totala antalet 

analysenheter. Sambandet övrigt både som kategorisering och tema förekom i 0,7 

procent av fallen. Temat var dock mer förekommande (2,6 procent) än kategorin (1,3 

procent) med samma namn. Då kategorin övrigt hade ett annat tema än övrigt så var det 

samhällsekonomi som var textens huvudsakliga handling. Inga andra teman förekom 

beträffande kategoriseringen övrigt. 

 Sett till textomfång är det kategorin spel som har den högsta 

procentenheten (3 procent) gällande notiser. Då hela 95,7 procent av det sammanlagda 

antalet analysenheter är artiklar (utifrån variabeldefinitionen i bilaga A) kan det 

konstateras att övriga kategoriseringar nästan uteslutande består av artiklar och att 

notiser därmed förekommer i väldigt låg grad. Sett till kategoriseringar och teman är det 

sambandet spel och spelvinst som av den totala empirin har det största antalet notiser 

(1,7 procent). Gällande kategorierna allmännyhet och sport så är lite mer än var sjunde 

text en notis medan spel, nöje, kultur och övrigt har en betydligt lägre andel – eller 

ingen alls – som är notiser. Precis under hälften (49,7 procent) av det totala antalet 

analysenheter stämmer in på sambandet att kopplas till kategorin spel, ha temat 

spelvinst och att sett till omfång definieras som en artikel.  

 

5.1.2 Problematiserande 

En av studiens frågeställningar utgår från att undersöka i vilken utsträckning spelande 

problematiseras inom kvällspressen. Då vi lagt stor vikt vid vilka teman som 
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framkommer i texterna – vilket avhandlades tidigare – har vi i figur 2 tittat på hur 

spelande problematiseras kopplat till analysenheternas tema samt de huvudkällorna som 

förekommer i texterna. Av tabellen kan man utläsa att en tiondel (9,9 procent) av 

analysenheterna har ett problematiserande förhållningssätt gentemot spelande som 

fenomen. Därmed visar resultatet på att nio av tio texter (90,1 procent) har en icke-

problematiserande ton. Den vanligast förekommande huvudkällan sett till 

problematiseringsaspekten är berörd, vars samband med icke-problematiserande står 

för 42,4 procent av det totala empiriska materialet. 

Problematiserande	 Tema	 		 		 		 		 		 		 		 		 	N=302	
Huvudkälla	 SV	 SF	 SM	 K	 P	 S	 N	 SE	 Ö	 Summa	
Problem.	 0,0%	 1,3%	 2,3%	 5,3%	 0,0%	 0,3%	 0,3%	 0,0%	 0,3%	 9,9%	
Elitperson	 0,0%	 1,0%	 1,3%	 1,0%	 0,0%	 0,3%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 3,6%	
Berörd	 0,0%	 0,3%	 1,0%	 2,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 3,3%	
Företagsrep.	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,7%	 0,0%	 0,0%	 0,3%	 0,0%	 0,3%	 1,3%	
Övrigt	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 1,7%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 1,7%	

Icke-problem.	 56,0%	 1,3%	 0,0%	 1,0%	 1,0%	 21,2%	 4,3%	 3,0%	 2,3%	 90,1%	
Elitperson	 6,3%	 0,3%	 0,0%	 0,0%	 1,0%	 7,3%	 1,3%	 0,3%	 0,3%	 16,9%	
Berörd	 35,1%	 0,3%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 5,3%	 0,7%	 0,0%	 1,0%	 42,4%	
Företagsrep.	 9,9%	 0,3%	 0,0%	 0,7%	 0,0%	 6,3%	 2,0%	 2,6%	 1,0%	 22,8%	
Övrigt	 4,6%	 0,3%	 0,0%	 0,3%	 0,0%	 2,3%	 0,3%	 0,0%	 0,0%	 7,9%	

Summa	 56,0%	 2,6%	 2,3%	 6,3%	 1,0%	 21,5%	 4,6%	 3,0%	 2,6%	 100,0%	
Figur	2:	Tabellen	visar	i	procent	hur	spelande	om	pengar	problematiseras	utifrån	tema	och	huvudkällor.	Den	
visar	även	hur	huvudkällor	problematiseras	inom	de	olika	temana.	Förkortningarna	som	avser	teman	står	för	

spelvinst	(SV),	spelförlust	(SF),	spelmissbruk	(SM),	kriminalitet	(K),	politik	(P),	sport	(S),	nöje	(N),	
samhällsekonomi	(SE)	samt	övrigt	(Ö).	I	vänsterkolumnen	står	”Problem.”	för	problematiserande	och	”Icke-
problem.”	för	icke-problematiserande.	Gällande	huvudkällor	står	”Företagsrep.”	för	företags-	eller	
organisationsrepresentant.	I	tabellen	har	variabelvärdet	företag	eller	organisation	tagits	bort	då	det	aldrig	
förekom.	Summan	100	procent	motsvarar	hela	det	empiriska	materialet	på	302	analysenheter.	

 

Vidare visar resultatet att spelmissbruk och kriminalitet är de enda temana som 

framställer spelande i en problematiserande kontext oftare än att analysenheterna har ett 

icke-problematiserande förhållningssätt. Temat spelförlust, däremot, gestaltas som 

något bekymmersamt lika ofta som motsatsen då båda betonar 1,3 procent av det totala 

empiriska materialet. Spelvinst, som dessutom är det vanligast förekommande temat, 

framställs inom en icke-problematiserande kontext i 100 procent av fallen. Då sport är 

analysenhetens huvudfokus problematiseras var 72:a text och därmed är en övervägande 

majoritet av de artiklarna icke-problematiserande. Även då samhällsekonomi är temat 

förekommer inga analysenheter med ett problematiserande förhållningssätt, utan 

samtliga 3 procent som berör det samhällsekonomiska temat har en positiv eller neutral 

inställning gentemot spelande. 
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 Ser man generellt till då spelande problematiseras är elitperson den 

vanligast förekommande huvudkällan följt av berörd, övrigt och företags- eller 

organisations-representant. När spelförlust problematiseras är textens huvudkälla även 

då oftast en elitperson, till skillnad från när temat har ett icke-problematiserande 

förhållningssätt då samtliga huvudkällor – utan företag eller organisation som 

exkluderats från figur 2 – förekommer i samma utsträckning. Detsamma gäller då 

spelmissbruk problematiseras – elitperson är den vanligast förekommande huvudkällan. 

Därefter kommer berörd som, tillsammans med elitperson, är den enda huvudkällan 

som förekommer i en problematiserande kontext inom temat spelmissbruk. Då en 

analysenhets huvudsakliga fokus är kriminalitet – som problematiseras mer än fem 

gånger så ofta som motsatsen – är berörd den mest förekommande huvudkällan då 

texten har ett problematiserande synsätt på spelande. 

 Om man tittar på vilka huvudkällor som återfinns då spelande sätts i en 

icke-problematiserande kontext så är berörd förekommande i knappt hälften (47,1 

procent) av analysenheterna. Sedan följer företags- eller organisationsrepresentant och 

elitperson, medan övrigt är huvudkällan i ungefär var elfte icke-problematiserande 

analysenhet. Då spelvinst är temat, vilket är det generellt mest förekommande men även 

då det sätts i ett icke-problematiserande sammanhang, är berörd den huvudkälla som 

oftast återfinns i texten. Det sker i 62,7 procent av fallen. Den jämnaste fördelningen 

sett till huvudkällor kopplar till det icke-problematiserande förhållningssättet är då 

temat är sport. Elitperson är då vanligast förekommande genom att stämma in på 

ungefär var tredje text, medan övrigt – som efter företag och organisation, vilken 

exkluderats i tabellen är minst förekommande – är den huvudkälla som återfinns i 

ungefär var nionde analysenhet. 

Kategorisering	 Problematiserande	 		 	N=302	
		 																								Ja	 			Nej	 Summa	
Allmännyhet	 2,0%	 5,3%	 7,3%	
Sport	 2,3%	 0,3%	 2,6%	
Spel	 5,3%	 80,8%	 86,1%	
Nöje	 0,3%	 2,0%	 2,3%	
Kultur	 0,0%	 0,3%	 0,3%	
Övrigt	 0,0%	 1,3%	 1,3%	
Summa	 9,9%	 90,1%	 100,0%	
Figur	3:	Tabellen	visar	i	procent	hur	spelande	problematiseras	utifrån	tidningarnas	
kategorisering.	Summan	100	procent	motsvarar	hela	det	empiriska	materialet	på	302	

analysenheter.	
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Som tidigare nämnt har var tionde (9,9 procent) analysenhet ett problematiserande 

förhållningssätt gentemot spelande för pengar. Procenttalen i figur 3 visar hur 

förhållandena ser ut när tidningarna kategoriserar texterna i sin egen arkitektur. Då det 

är en allmännyhet förekommer problematisering i drygt var fjärde analysenhet (27,4 

procent). Gällande spel, som är den vanligast förekommande kategoriseringen, så är 6,2 

procent av de artiklarna problematiserande. Det är det lägsta procenttalet bland 

kategoriseringarna där det existerar analysenheter av problematiserande art. Sport är 

den enda kategorin där en majoritet av artiklarna får variabelvärdet ja – och enbart 11,5 

procent av analysenheterna med kategoriseringen sport är icke-problematiserande. 

Inom nöje är drygt en av sju artiklar problematiserande och när det gäller 

kategoriseringarna kultur och övrigt så förekommer enbart analysenheter med ett icke-

problematiserande förhållningssätt. 

 

5.1.3 Huvudkällor 

Till och börja med så bör det nämnas att en av de på förhand utvalda variabelvärdena i 

vår studie, företag eller organisation, inte står med i någon av de tabeller som kommer 

redovisas på grund av det enkla skälet att det helt och hållet saknades analysenheter med 

representanter från nämnda kategorin. 

Kategorisering	 Huvudkälla	 		 		 		 			N=302	
Anonymitet	 			Elitperson	 Berörd	 FR/OR	 Övrigt	 Summa	
Allmännyhet	 0,7%	 4,6%	 1,0%	 1,0%	 7,3%	
Ja	 0,0%	 1,3%	 0,0%	 0,7%	 2,0%	
Nej	 0,7%	 3,3%	 1,0%	 0,3%	 5,3%	

Sport	 1,0%	 1,3%	 0,3%	 0,0%	 2,6%	
Ja	 0,0%	 1,3%	 0,0%	 0,0%	 1,3%	
Nej	 1,0%	 0,0%	 0,3%	 0,0%	 1,3%	

Spel	 17,9%	 38,4%	 21,2%	 8,6%	 86,1%	
Ja	 0,0%	 9,6%	 1,3%	 0,7%	 11,6%	
Nej	 17,9%	 28,8%	 19,9%	 7,9%	 74,5%	

Nöje	 0,7%	 1,0%	 0,7%	 0,0%	 2,3%	
Nej	 0,7%	 1,0%	 0,7%	 0,0%	 2,3%	

Kultur	 0,0%	 0,0%	 0,3%	 0,0%	 0,3%	
Nej	 0,0%	 0,0%	 0,3%	 0,0%	 0,3%	

Övrigt	 0,3%	 0,3%	 0,7%	 0,0%	 1,3%	
Nej	 0,3%	 0,3%	 0,7%	 0,0%	 1,3%	

Summa	 20,5%	 45,7%	 24,2%	 9,6%	 100,0%	
Figur	4:	Tabellen	visar	i	procent	vilka	huvudkällor	som	existerar	inom	tidningarnas	kategoriseringar	samt	hur	
ofta	anonymitet	förekommer	utifrån	variablerna	kategorisering	och	huvudkälla.	Variabelvärdesförkortningen	

”FR/OR”	under	huvudkälla	står	för	företags-	eller	organisationsrepresentant.	Summan	100	procent	motsvarar	
samtliga	302	analysenheter.	
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Som det också framgår i figur 4 i den här delen del av resultatet är det i vår empiri oftast 

berörda som agerar huvudkälla i de artiklar som ligger i grund för studien. I 45,7 

procent av fallen är det en berörd som är huvudkällan, att jämföra med till exempel 

företags- eller organisationsrepresentant (24,2 procent) och elitpersoner (20,5 procent).  

Som huvudkälla från variabelvärdet övrigt hör närmare en tiondel av artiklarna, eller 9,6 

procent för att vara exakt. Värt att notera med det här är att det i majoriteten av dessa 

fall handlar om analysenheter som saknar huvudkälla eller citering. 

Man kan utifrån figur 4 sammantaget säga att variabeln huvudkällas 

respektive värdens totala procentsatser återspeglas i de arkitektoniska 

kategoriseringarna. Precis som det redan poängterade faktumet som framhäver att 

antalet berörda huvudkällor är det mest frekvent återkommande är det också så det ser 

ut i nästan varje enskild kategorisering. Enda undantagen är egentligen variabelvärdena 

kultur och övrigt som båda domineras av huvudkällan företags- eller 

organisationsrepresentant, vilket eventuellt kan förklaras i att mängden data (totalt 1,6 

procent av samtliga analysenheter) som går under de två kategoriseringarna är 

anmärkningsvärt tunn. Alla former av huvudkällor har sin största andel inom 

kategoriseringen spel vilket sannolikt kan förklaras genom att 86,1 procent av alla 

analysenheter i studien placeras intill det variabelvärdet. Knappt hälften (44,6 procent) 

av dessa artiklar har huvudkällan berörd och var fjärde analysenhet av de berörda 

huvudkällorna är anonyma. 

Ett annat faktum som kan noteras i figur 4 är att huvudkällan elitperson 

nästan uteslutande förekommer i kategorin spel. Sett till elitperson (20,5 procent) som 

huvudkälla är det endast en av tio analysenheter inom samma huvudkälla som verkar i 

en annan kategorisering än spel. Vad som också kan noteras i de fall där en är 

huvudkälla är att det då aldrig innefattar anonymitet. 

Sett till hela empirin förekommer det en anonym huvudkälla i 14,9 procent 

av analysenheterna. Den största andelen återfinns i de artiklar som tillhör den klarlagt 

mest dominanta kategoriseringen spel, där ungefär en åttondel (13,4 procent) av 

analysenheterna har en anonym huvudkälla. Sett till hela materialet är det framför allt 

analysenheter med huvudkällan berörd som har en hög andel anonymitet. I de artiklar 

som tidningarna kategoriserar som sport (totalt 2,6 procent) inkluderar precis hälften av 

dessa analysenheter en anonym huvudkälla. Inom kategoriseringarna nöje, kultur och 

övrigt noterar vi att det aldrig förekommer anonymitet i våra analysenheter. 
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Den dominerande huvudkällan berörd är starkt representerad i artiklar 

med temat spelvinst, vilket framgår i figur 5 (nästa sida). Av de analysenheter som rör 

spelvinst (56 procent av det totala antalet analysenheter) är två tredjedelar av dessa 

artiklar med berörd som huvudkälla. När det gäller temat sport är bilden en annan. Här 

är antalet av variabelvärdet berörd inom det specifika temat en minoritet i förhållande 

till de övriga variabelvärdena. Faktum är att både elitperson och företags- och 

organisationsrepresentant har en högre förekomst än berörd i analysenheter med temat 

sport. Av de totalt 21,5 procent som rör temat sport har endast en av fyra av dessa 

artiklar en berörd som huvudkälla, i jämförelse med den mest representerade 

huvudkällan inom samma tema – elitperson som är huvudkällan i mer än en tredjedel av 

analysenheterna. 

Tema	 Huvudkälla	 		 		 		 					N=302	
Anonymitet	 			Elitperson	 Berörd	 FR/OR	 Övrigt	 				Summa	
Spelvinst	 6,3%	 35,1%	 9,9%	 4,6%	 56,0%	
Ja	 0,0%	 9,9%	 1,0%	 0,3%	 11,3%	
Nej	 6,3%	 25,2%	 8,9%	 4,3%	 44,7%	

Spelförlust	 1,3%	 0,7%	 0,3%	 0,3%	 2,6%	
Nej	 1,3%	 0,7%	 0,3%	 0,3%	 2,6%	

Spelmissbruk	 1,3%	 1,0%	 0,0%	 0,0%	 2,3%	
Ja	 0,0%	 0,7%	 0,0%	 0,0%	 0,7%	
Nej	 1,3%	 0,3%	 0,0%	 0,0%	 1,7%	

Kriminalitet	 1,0%	 2,0%	 1,3%	 2,0%	 6,3%	
Ja	 0,0%	 1,3%	 0,0%	 0,7%	 2,0%	
Nej	 1,0%	 0,7%	 1,3%	 1,3%	 4,3%	

Politik	 1,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 1,0%	
Nej	 1,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 1,0%	

Sport	 7,6%	 5,3%	 6,3%	 2,3%	 21,5%	
Ja	 0,0%	 0,3%	 0,3%	 0,3%	 1,0%	
Nej	 7,6%	 5,0%	 6,0%	 2,0%	 20,5%	

Nöje	 1,3%	 0,7%	 2,3%	 0,3%	 4,6%	
Nej	 1,3%	 0,7%	 2,3%	 0,3%	 4,6%	

Samhällsekonomi	 0,3%	 0,0%	 2,6%	 0,0%	 3,0%	
Nej	 0,3%	 0,0%	 2,6%	 0,0%	 3,0%	

Övrigt	 0,3%	 1,0%	 1,3%	 0,0%	 2,6%	
Nej	 0,3%	 1,0%	 1,3%	 0,0%	 2,6%	

Summa	 20,5%	 45,7%	 24,2%	 9,6%	 100,0%	
Figur	5:	Tabellen	visar	i	procent	vilka	huvudkällor	som	existerar	i	de	respektive	analysenheternas	teman	samt	
hur	ofta	anonymitet	förekommer	utifrån	tema	och	huvudkälla.	Variabelvärdesförkortningen	”FR/OR”	under	

huvudkälla	står	för	företags-	eller	organisationsrepresentant.	Summan	100	procent	motsvarar	samtliga	302	
analysenheter.	
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Inom temat kriminalitet som är det tredje största temat i empirin med totalt 6,3 procent 

av samtliga analysenheter noterar vi att det finns en jämn spridning i vilka som agerar 

huvudkälla i dessa artiklar. Analysenheter med berörd som huvudkälla är precis som i 

de flesta andra teman i framkant vad gäller representation men har samma procentandel 

(2 procent) som variabelvärdet övrigt. I de analysenheter med temat kriminalitet 

förekommer anonymitet i omkring en tredjedel (31,7 procent) av materialet. Åter igen 

så opererar huvudkällan elitperson aldrig i en kontext där anonymitet är förekommande. 

I kontrast till det är det precis som i figur 4 variabelvärdet berörd som har en betydande 

förekomst av anonymitet. Inom temat spelvinst har ungefär en femtedel (20,2 procent) 

av analysenheterna en anonym huvudkälla. 

Temat spelförlust har identifierats som dominerande i endast 2,6 procent 

av samtliga analysenheter i studien. I dessa artiklar förekommer aldrig en anonym 

huvudkälla. Något avvikande i jämförelse med resten av studien är att temats mest 

förekommande huvudkälla är elitperson (50 procent). Vad gäller temat spelmissbruk 

(2,3 procent) så är det även här elitperson som är den dominerande huvudkällan (56,5 

procent). 

 

5.2 Analys 

I det här avsnittet analyserar vi de resultat som presenterats utifrån punkterna 

sammanhang, problematiserande och huvudkällor. Analysen kommer att delas upp i tre 

delar utifrån de hypoteser som redovisades i avsnitt 3.3 vilka kommer att utvärderas i 

ljuset av de resultat som framkommit. Vi ämnar dessutom föra fram hur vårt empiriska 

material står sig i relation till tidigare forskning som gjorts – och vilka eventuella 

forskningsluckor som vår studie kan fylla. 

 

5.2.1 H1: Det positiva gestaltandet 

Ø H1: En majoritet av analysenheterna kommer att fokusera på spelvinster, dess 

aktörer och ha en icke-problematiserande ton gentemot spelande som fenomen. 

Det går att utläsa av vårt resultat att den mest förekommande framen, eller 

gestaltningen, som återfinns inom våra analysenheter är det vi väljer att kalla ”den 

lyckliga vinnaren” – enkelt beskrivet en person som får jubla över att ha vunnit på spel. 

Över hälften – 56 procent – av analysenheterna har temat spelvinst då en analysenhet 

kategoriseras som spel, vilket är fallet för 86,1 procent av de 302 analysenheterna. Då 

spelvinst är textens tema har allt empiriskt material ett icke-problematiserande 
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förhållningssätt gentemot spelande och då analysenheterna kategoriseras som spel har 

de en neutral eller positiv ton i hela 93,8 procent av fallen. Om vi ser till det totala 

antalet analysenheter så är hela 90,1 procent icke-problematiserande. Sammantaget kan 

det därmed konstateras att spelande gestaltas på ett romantiserande och positivt sätt, 

vilket vår hypotes (H1) betonade. På så sätt bekräftas både tidigare forskning och delar 

av H1 genom att resultatet klargör så pass tydliga procentuella skillnader i framför allt 

problematiserande och icke-problematiserande gestaltning. 

 Då vi vill undersöka på vilka sätt som medierna skriver om spelande för 

pengar menar vi att även kontrasten till H1 är relevant – det vill säga 

motsatsförhållandet som betonar att det finns en underrepresentation av texter som 

problematiserar spelande. Det kan fastslås då endast en tiondel (9,9 procent) av det 

totala antalet analysenheter har ett problematiserande förhållningssätt. Som tidigare 

nämnt är inte en enda av de texter som har temat spelvinst problematiserande, men vid 

de tillfällen då spel är den kategori inom vilken tidningarna placerat en analysenhet så 

har den vid enkom 6,2 procent av tillfällena en problematiserande ton. Då 

diskussionerna som framför allt Lee et al. (2007), McMullan och Mullen (2002) samt 

Yoong et al. (2013) lyfter fram om att spelande på olika sätt tenderar gestaltas positivt 

inom medierna till stora delar byggde upp H1 kan vi genom det här resonemanget både 

bekräfta en betydande del av den tidigare forskning som tagits upp men även stora 

fragment av H1. 

Sett till teman var spelförlust och spelmissbruk – som får anses vara 

kontraster till vanligt förekommande spelvinst – endast förekommande i 2,6 respektive 

2,3 procent av fallen. De kom därmed tillsammans upp i 4,9 procent vilket innebär att 

det sett till antal går 11,3 analysenheter på temat spelvinst innan en text tar upp antingen 

spelförlust eller spelmissbruk. Även det är en, om än tematisk, indikation på att H1 och 

tidigare forskning till stora delar stämmer. Sett till hur spelförlust och spelmissbruk 

gestaltas så hade det förstnämnda temat en helt likställd problematiseringsfördelning 

medan det andra, inte helt oväntat sett till dess natur, enbart fick en problematiserande 

ton. Ytterligare ett variabelvärde som vi fann intressant utifrån resultatet var temat 

kriminalitet som förekom i 6,3 procent av analysenheterna. Dessa texter hade i 84,1 

procent av fallen en problematiserande gestaltning, vilket är en siffra som enbart 

spelmissbruk kan mäta sig med.  

Något som är intressant kring hur spelande gestaltas är kopplingen mellan 

vårt resultat och dagordningsteorin som i sin första nivå betonar att vad som för 
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allmänheten blir viktigt är det vad som får utrymme inom medierna (Shehata, 2015). 

Om vi väljer att enbart titta på det specifika sambandet leds vi till den logiska 

tankeföljden att historier om lyckliga spelvinnare är vad kvällspressen uppfattar att 

mediekonsumenterna finner relevant. Strömbäck (2015), som tar upp Galtung och 

Ruges (1965) modell för vad som blir en nyhet, menar dock att en starkt bidragande 

faktor till att journalistiskt material publiceras är negativitetsaspekten. Stora delar av 

den tidigare forskning som hittills diskuterats underbygger både H1 och det resultat som 

framkommit gällande den svenska kvällspressens positiva gestaltande av spelande, men 

ser man till Galtung och Ruges (1965) negativitetsfaktor så överensstämmer den inte 

alls med det huvudsakliga och generella utfallet av vårt empiriska material. Å andra 

sidan hänvisar Strömbäck (2015) till fler faktorer som ligger till grund för vad som blir 

en nyhet vilka kan återspeglas i vårt resultat, men det går inte att blunda för det faktum 

att kvällspressens positiva sätt att gestalta spelande går rakt emot en huvudaspekt i 

Galtung och Ruges (1965) väletablerade teoretiska modell. 

Den största andelen av huvudkällorna inom texterna med temat spelvinst 

hade variabelvärdet berörd (62,6 procent). Sammantaget kan man slå fast att en enskild 

person som får jubla över att ha vunnit pengar på spel är den mest frekvent 

förekommande gestaltningen. Scenariot då en berörd agerar huvudkälla inom temat 

spelvinst står för 35,1 procent av det totala antalet analysenheter, vilket korskört mellan 

variablerna tema och huvudkälla är det överlägset högsta procenttalet. Det är dessutom 

ett utfall som i hög grad liknar hypotesformuleringen (H1). Något som dock förvånade 

oss utifrån H1 och vad vi hade förväntat oss av resultatet var att en betydande del av de 

som fick agera huvudkällor då temat var spelvinst var företags- eller 

organisationsrepresentanter. Det skedde vid 17,7 procent av fallen då temat var 

spelvinst och handlade ofta om att personer från Svenska Spel eller olika spelbutiker 

fick kommentera spelvinsten. Det tredje vanligaste variabelvärdet då temat var spelvinst 

var elitpersoner som agerade huvudkälla i 11,3 procent av fallen. 

Sammantaget kan det konstateras att H1 bekräftades utifrån vad som 

framkom i resultatet. Mycket av det som lyfts fram ur tidigare forskning kunde 

dessutom styrkas. Som vi varit inne på vid flertalet tillfällen finns det tydliga 

forskningsluckor inom den här journalistiska genren – och även om ”den lyckliga 

vinnaren”-gestaltningen främst bidrog till att verifiera H1 kunde vi både bredda och 

komplettera den redan existerande bilden av hur positivt det skrivs om spelande genom 
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att föra fram vilka som är de mest synliga huvudkällorna i det här bestämda 

sammanhanget. 

 

5.2.2 H2: Bristen på samhällsperspektiv 

Ø H2: Nyhetstexter som tar upp människors spelande kommer inte i någon större 

utsträckning sättas i en kontext som fokuserar på andra samhälleliga frågor. 

Det går att utläsa av vårt resultat att majoriteten av de 302 analysenheterna berör temat 

spelvinst. Sett till vad som kan betraktas bygga på enskilda spelrelaterade händelser som 

spelvinst och spelförlust så uppgår de tillsammans till 58,6 procent av det totala 

empiriska materialet – och bekräftar delvis vår hypotes (H2) om att det råder en relativt 

enkelspårig och ensidig rapportering om spelande som fenomen. Majoriteten av texterna 

som skrivs på ämnet bör därmed vara händelsenyheter och produkter av enskilda 

skeenden. Att de inte har något större samhälleligt perspektiv, eller tar upp andra frågor 

än det vi kan kalla för ”den lyckliga vinnaren”, kan med relativt god säkerhet slås fast 

utifrån att ha tagit del av både det empiriska materialet och resultatet. Sett till hur 

tidningarna själva valt att kategorisera analysenheterna så blir det totala procentantalet 

om man räknar in allmännyhet, sport, nöje, kultur och övrigt – därmed exkluderar spel – 

enbart 13,8 procent.  

Det är med den siffran inte fullt rimligt att slå fast att det finns en brist på 

texter om spelande med samhällsperspektiv, men det kan sannerligen ge en indikation 

som pekar åt det hållet. Om vi följaktligen, för att kunna bedöma H2 så väl som möjligt, 

väljer att titta på hur temana kan vara en del i att förklara det här förhållningssättet så 

landar spelmissbruk, kriminalitet, politik, sport, nöje, samhällsekonomi och övrigt 

sammanlagt på totalt 41,3 procent – och då är strax över hälften sport (21,5 procent). 

Om man ska gå ner på ytterligare detaljnivå inom dessa teman som vi anser tenderar att 

gå mer mot ett samhälleligt fokus än enskilda spelrelaterade händelser är efter sport 

temana kriminalitet (6,3 procent) och nöje (4,6 procent) de mest frekvent 

förekommande medan exempelvis politik bara står för 1 procent av det totala antalet 

analysenheter. Variabelvärdet samhällsekonomi, som i vissa fall ligger nära politik, står 

för 3 procent av texterna. Då vi bedömt variabeln tema utifrån vad som är 

analysenheternas mest synliga, eller tydligaste, huvudfråga kan man således konstatera 

att det finns en enorm brist på texter som har ett fokus mot det politiska eller 

samhällsekonomiska. Variabelvärden med hög problematiseringsprocent som 

spelmissbruk och kriminalitet hamnar inte heller på någon påtagligt hög procentsnivå, 
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vilket sammantaget bekräftar det som H2 tar upp – att det inte i någon större 

utsträckning finns samhällsfokus i de spelrelaterade texterna. Sett till att politik- och 

samhällsekonomivariabelvärdet tillsammans bara kom upp i 4 procent av det totala 

antalet analysenheter bekräftas åter H2, men då McMullan och Mullen (2002) diskuterar 

att politiska organisationer som syftar till att främja spelmarknaden har lättare för att 

synas i medierna än vad deras antagonister har, så finns självklart en aspekt som väcker 

frågan om hur bilden av människors spelande – som vi tydligt kunnat konstatera 

gestaltas på ett positivt sätt – hade påverkats om politik och samhällsekonomi som 

teman fick större utrymme inom den svenska kvällspressen. Sett till vårt empiriska 

material så förekommer de två temana enbart inom en icke-problematiserande kontext, 

vilket är intressant för den här analysen. Även om det knappast går att konstatera att det 

bekräftar vad McMullan och Mullen (2002) kommer fram till så är det i alla fall en 

fingervisning i samma riktning. Enligt Guo, Vu och McCombs (2012) är 

dagordningsteorins andra nivå an allt mer kraftfull faktor gällande vad publiken 

uppfattar som relevant. Det gör gällande att inte bara vad som tar upp, utan framför allt 

på vilket sätt det gestaltas, väcker mediekonsumenternas åsikter. Därmed kan man ledas 

till uppfattningen att på det sätt som temana politik och samhällsekonomi gestaltas – 

uteslutande icke-problematiserande – är av större vikt än att det tas upp i en relativt 

liten andel av det totala empiriska materialet. Då frames enligt de Vreese (2005) på det 

sociala planet bidrar till att skapa opinion och debatt, i synnerhet kring samhälleliga 

frågor, menar vi att det är intressant att gestaltningarna vad gäller de här specifika 

temana har ett så pass tydligt icke-problematiserande förhållningssätt. Det blir även 

relevant att koppla det här till det som Coleman et al. (2009) tar upp kring att affektiva 

värderingar kan väckas hos mediekonsumenterna i dagordningsteorins andra nivå – den 

materiella dimensionen – då läsarna tar till sig specifika gestaltningar inom ett visst 

ämne. 

Det som H2 tar upp menar vi på ett tydligt och konkret sätt går att 

bekräfta. På så vis bidrar vi till att fylla igen de forskningsluckor som finns på området 

– och som i synnerhet betonar den enkelriktade journalistiska rapportering som råder 

kring spelande. Här har vi tagit fram underlag för att bevisa att så är fallet, men det finns 

i princip ingen tidigare forskning att ställa resultatet mot. Vad som är lite eller mycket 

är på så vis svårbedömt, men sett till att den övervägande majoriteten av texter tar upp 

spelvinnare och att det samhälleliga fokuset hamnar så långt efter rent 

rapporteringsmässigt leder oss relativt oproblematiskt till konstaterandet att H2 
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stämmer. Kanske till och med på ett tydligare sätt än vad vi på förhand hade förväntat 

oss. Det blir inte mindre påtagligt då man ställer de helt icke-problematiserande temana 

politik och samhällsekonomi i kontrast, inte bara till dominerande spelvinst, utan även 

till sport och nöje som tillsammans uppgår till 26,1 procent vilket sett till 

procentenheter är 6,5 gånger så många som politik och samhällsekonomi tillsammans. 

Ser man till variabelvärdet allmännyhet som kategorisering, vilket tidigare konstaterats 

tenderar att innefatta texter inte sällan med politiskt eller samhälleligt fokus, så 

problematiseras det i 27,4 procent av fallen. 

Episodiska gestaltningar har ett primärt fokus på enskilda skeenden eller 

personer, vilket enligt Shehata (2015) bidrar till att läsarnas kritiska förhållningssätt 

främst riktas mot den omskriva aktören snarare än samhällets makthavare. Dessa har 

dessutom varit de mest förekommande i vårt empiriska material. Således kan vi utifrån 

framingteorin konstatera att fokus på samhället även genom mediernas gestaltningar blir 

lidande vad gäller hur det skrivs om spelande – och inte bara på grund av de teman 

inom vilka det här journalistiska fenomenet oftast förekommer. 

 

5.2.3 H3: Den synliga huvudkällan 

Ø H3: Analysenheternas huvudkällor kommer i majoritet att vara berörda 

personer som dessutom oftast tillskrivs anonymitet. 

Vid en övergripande kontroll angående hur ofta en viss huvudkälla förekommer så är 

berörd den mest förekommande med 45,7 procent, att jämföra med elitperson (20,5 

procent) och företags- och organisationsrepresentant (24,2 procent). Till resterande del 

av huvudkällor hör variabelvärdet övrigt med 9,6 procent vilket i de flesta fall rör 

analysenheter utan citering. 

 Sett till den totala fördelningen av hur ofta de olika variabelvärdena inom 

huvudkällor förekommer så kan det nog inte dras några direkta slutsatser. I stället är det 

framför allt när de korskörs, eller sätts i perspektiv av att till exempel verka inom ett 

tema eller då de placerats inom en arkitektonisk kategorisering på någon av de 

respektive tidningarnas sidor, som det kan sägas mer. Det bör emellertid lyftas fram att 

det precis som vår hypotes (H3) säger också är variabelvärdet berörd som sammantaget 

är mest frekvent förekommande huvudkällan – dessutom med ganska tydlig marginal. 

Som beskrivet i samband med analysen av H1 är det ofta inom temat spelvinst som ”den 

lyckliga vinnaren” syns. I 71,8 procent av fallen sker det dessutom utan anonymitet. 

Galtung och Ruge (1965) tar i sin modell fram en relevant faktor för nyhetsvärdering, 
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personifiering, som påvisar att händelser som innefattar människor kopplade till deras 

handlingar bidrar med större chans till att en nyhet skapas, vilket kan förefalla passa in 

här. Då det är påtagligt att berörda påfallande ofta synliggörs kan personifieringsfaktorn 

samt H3 på så vis bekräftas. 

Det till trots så finns det ändå element sett till huvudkällornas 

variabelvärden som förvånar oss. Det är framför allt den höga andelen av elitperson och 

företags- och organisationsrepresentanter som i viss mån varit för oss en aning oväntat. 

I synnerhet finner vi det höga antalet elitpersoner i studien som överraskande. Även om 

elitpersoner enligt Strömbäck (2015) tenderar att vara attraktiva i skapandet av nyheter 

så trodde vi att det inom det här fenomenet inte skulle te sig så pass frekvent 

förekommande med elitpersoner som aktörer i texterna. Det som fått upp siffran till 

höga höjder är bland annat de respektive tidningarnas fallenhet för att skriva om stora 

pokerturneringar och dess tävlanden vilka gestaltas som världsstjärnor. Noterbart och 

intressant med elitperson som huvudkälla är att de aldrig verkat inom en anonym 

kontext. Alla elitpersoner är namngivna och tydligt framträdande i de artiklar då de 

verkar som huvudkälla, vilket åter igen kan kopplas till Galtung och Ruges (1965) 

personifiering- och elitpersonsfaktorer för vad som blir en nyhet (Strömbäck, 2015; 

Ghersetti, 2012). 

 Det är sett till H3 också en aning oväntat att företags- och 

organisationsrepresentanter är så pass vanligt förekommande i texterna (totalt 24,2 

procent). I synnerhet inom temat spelvinst då nyss nämnda variabelvärde tillskrivs som 

huvudkälla i 17,7 procent av fallen. I det bestämda scenariot hade vi förväntat oss en 

ännu större övervikt sett till variabelvärdet berörd. Sammanfattningsvis kan man säga 

att vår förväntade bild av en majoritet berörda i analysenheterna visar sig vara korrekt, 

men att den med anledning av de oväntat höga andelarna elitpersoner och företags- och 

organisationsrepresentanter inte är lika stor som vi utifrån H3 hade räknat med. 

 Av H3 går också att utläsa att vi trodde att huvudkällorna som verkar i 

våra analysenheter oftast skulle ha tillskrivits en anonymitet. Ser man till det totala 

antalet anonyma huvudkällor i samtliga artiklar så landar det på en siffra bestående i 

14,9 procent av den totala empirin. Det är dock relevant att påpeka att anonymitet i vår 

studie, sett till antalet analysenheter, oftast förekommer då texterna verkar inom temat 

spelvinst och då det är en berörd som huvudkälla – och det bestämda scenariot inträffar 

i 9,9 procent av den totala empirin. Däremot är det annorlunda om man tittar på den 

procentuella fördelningen, då exempelvis kriminalitet (20,3 procent) och spelmissbruk 
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(30,4 procent) är teman som har en högre andel anonyma berörda än spelvinst (17,7 

procent). 

Svårare blir det när vi ska uppskatta hur stor den angivna siffran av totala 

anonymiteten egentligen är, vilket behandlats i avsnitt 4.5.1. Kanske mest beroende på 

den forskningslucka som vi upprepade gånger påpekat finns inom ämnet vi avhandlar. 

Vi hade dock väntat oss att anonymiteten genomgående skulle vara högre än 14,9 

procent, vilket således är ett tal vi bedömer vara förhållandevis lågt och därmed också 

något som till betydande del går emot det vi på förhand förväntat oss utifrån H3. Vad 

gäller anonymitet och vad den korskört med andra variabler visar på högsta notering sett 

till antalet analysenheter så är det som nyligen nämnt inom kategoriseringen spel och 

temat spelvinst. Det handlar i de flesta fall om en vinnare av en storvinst som är 

anonym, men även i den här typen av artiklar är alltså förhållandevis många aktörer 

synliga. Ett skäl till att en förvånande stor andel av ”den lyckliga vinnaren” är synlig i 

texterna skulle kunna vara det tidigare nämnda faktum att det påfallande ofta är 

företags- och organisationsrepresentanter som är huvudkällor i texter som rör temat 

spelvinst. 

 I och med synliggörandet av hur anonymitet ter sig i texterna om spelande 

och hur det samverkar med vem eller vilka som får agera huvudkällor samt inom vilka 

teman och kategoriseringar det sker, så menar vi att det här bidrar till att fylla igen flera 

av de forskningsluckor som existerar inom det här journalistiska området. Vi skapar 

dessutom en bredare förståelse för hur medierna väljer sina huvudkällor i texter om 

spelande genom att delvis kunna bekräfta H3. Även om ”den lyckliga vinnaren”-

gestaltningen till stora delar besannades genom både H1 och H2 menar vi att den 

förhållandevis låga andelen anonyma berörda som framkom under analys av H3 är 

intressant för vår studie. Det är dessutom intressant att elitpersoner inte tillskrivs 

anonymitet en enda gång sett till att de enligt Strömbäck (2015) som huvudkällor 

innehar en attraktiv samhällsposition. 
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6 Slutsatser 
I det här avsnittet kommer vi utifrån studiens frågeställningar och syfte sammanfatta 

vad vi kommit fram till kopplat till undersökningens teoretiska utgångspunkter. Vi 

ämnar dessutom diskutera och dra slutsatser kring kvällspressens roll och vad 

gestaltningar av spelande kan ha för påverkan – dels på medierna, men även för 

samhället. I och med att undersökningen bidragit till att fylla igen flera forskningsluckor 

som existerar kring det här journalistiska fenomenet kommer vi även att blicka framåt 

och ge förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Sammanfattning 

Genom den här undersökningen har vi kommit fram till konkreta och betydelsefulla 

resultat. Tack vare framtagandet av ”den lyckliga vinnaren”-gestaltningen som studiens 

huvudsakliga frame går det att både bekräfta stora delar av den, om än tunna, tidigare 

forskning som finns kring mediernas skrivande om spelande för pengar samt de tre 

hypoteser som vi valde att ta fram. Studiens syfte var att undersöka vilket som är det 

dominerande sättet som människors spelande för pengar skrivs om som nyheter i svensk 

kvällspress och på så sätt skapa underlag för en diskussion gällande om det kan finnas 

en koppling mellan de problem som människors spelande enligt Folkhälsoinstitutet 

(2010) innebär för folkhälsan och på det sätt som medierna gestaltar det här fenomenet. 

Genom att besvara frågeställningarna dels utifrån dess formuleringar, men även indirekt 

genom studiens hypoteser, menar vi att undersökningen således uppfyllt sitt syfte. 

 För att besvara på vilka sätt som kvällspressen skriver om spelande för 

pengar ville vi till en början reda ut inom vilka sammanhang som spelande tas upp i 

nyhetstexterna som vi analyserade. Det gick utan större problematik att fastslå att det 

framför allt var inom tidningarnas egen arkitektoniska kategorisering spel och det tema 

som vi valde att kalla spelvinst som fenomenet framför allt togs upp. Båda dessa, som 

mättes utifrån olika variabler, dominerade bland de 302 analysenheterna. Vi kunde 

dessutom, vilket den andra frågeställningen ämnade undersöka, se att en övervägande 

majoritet av texterna hade en icke-problematiserande ton – och att enbart 9,9 procent av 

det totala antalet analysenheter tillskrevs ett problematiserande förhållningssätt 

gentemot spelande. Vid överblickande av de två första frågeställningar fick vi en tydlig 

bild av att spelande gestaltas på ett positivt sätt av den svenska kvällspressen. Vi tog 

vidare, genom vår tredje frågeställning, upp vilka huvudkällor som framkom i texterna 
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– och kunde genom det faktum att berörda personer, för det mesta i en synlig kontext 

(inte anonyma), oftast var de centrala aktörerna bygga upp den tydligaste och generellt 

mest förekommande gestaltningen av ”den lyckliga vinnaren” som på så sätt kan agera 

svar på studiens frågeställningar som syftar till att besvara på vilka sätt som den svenska 

kvällspressen skriver om spelande för pengar. 

 Den tidigare forskning som studien tog avstamp i var enig om att ett 

positivt förhållningssätt gentemot spelande var det inom medierna mest förekommande 

sättet att beskriva, framhäva och gestalta fenomenet. Även om det tog sig i olika uttryck 

då studier undersökte spelande inom diverse olika kontexter, så kunde man särskilja att 

en positiv ton var den gemsanamma kontentan utifrån den tunna tidigare forskningen 

inom den här journalistiska genren. Genom att besvara våra frågeställningar med 

konkreta och tydliga resultat i ljuset av de hypoteser som studien hade som grund kan vi 

på så sätt slå fast att vi kompletterat tidigare forskning, men även fyllt forskningsluckor 

genom att bland annat påvisa hur problematisering, huvudkällor, anonymitet, teman och 

tidningars egna arkitektoniska kategoriseringar samverkar – och skiljer sig åt – i 

gestaltandet av spelande för pengar. Det är intressant kopplat till dagordningsteorin som 

Dillman och Carpentier (2014) betonar inte bara tar hänsyn till vilket utrymme som ett 

specifikt ämne får inom medierna, utan även att det är minst lika relevant hur det 

gestaltas eller beskrivs. Att slå fast vilket utrymme spelande får jämfört med andra 

ämnen inom medierna är givetvis svårt, men det var inte heller vad vi ämnade reda ut i 

den här studien. Däremot är det icke-problematiserande förhållningssättet och ”den 

lyckliga vinnaren”-gestaltningen goda exempel på hur kvällsmedierna väljer att sätta 

spelande inom en bestämd kontext. 

 Vi menar även att vi genom den här studien lyckats sätta framing i en ny 

kontext och på så vis bidragit till att utveckla teorin. Semetko och Valkenburg (2000) 

resonerar kring att framing nästan uteslutande använts inom forskning som fokuserar på 

politik, men då vi genomfört vår undersökning med framing som en central punkt har vi 

på så sätt bidragit till att bredda och utveckla dess användningsområde. 

 

6.2 Diskussion 

Vi har tidigare, i undersökningens inledande stadie, varit inne på att svenskarnas 

spelande enligt Folkhälsoinstitutet (2010) är ett problem för folkhälsan. Då vår studie 

kommer fram till att det här fenomenet inom kvällsmedierna gestaltas på ett icke-

problematiserande – och många gånger positivt – sätt kan man fundera på om att det här 
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kan finnas samband eller kopplingar. Då Aftonbladet och Expressen tillsammans 

dagligen når ut till omkring två tredjedelar av den svenska befolkningen tror vi utifrån 

dagordningsteorin, som Coleman et al. (2009) menar betonar att mediernas olika sätt att 

föra fram och gestalta har en tydlig påverkan på vad den generella mediekonsumenten 

upplever som relevant, att valen kring hur tidningarna tar upp spelande kan leda till nya 

eller förstärkta uppfattningar gentemot spelande hos den breda publiken. Då 

kvällstidningarnas utformande av spelande som något positivt således är den bild som 

huvudsakligen erbjuds till läsarna är det sannolikt ett faktum som i alla fall inte 

motverkar en ökning – tillika en för samhället negativ utveckling – av det som 

Folkhälsoinstitutet (2010) beskriver som ett folkhälsoproblem. 

 Parallellt med att det här pågår diskuterar Bærug och Harro-Loit (2012) att 

det i samband med mediernas ökade digitalisering blir allt svårare att urskilja vad som 

är redaktionellt journalistiskt material och vad som är reklam. Ett exempel menar vi kan 

vara att man under den senaste tiden kunnat se spelbolag ha bylines inne i nyhetstexter 

på bland annat Aftonbladets webbplats – och samtidigt visar vår studie att det 

förekommer en övervägande positiv gestaltning av spelande på kvällspressens sajter. 

Visserligen handlar det om kommersiella företag vars verksamhet bygger på en strävan 

efter ekonomisk vinst (SOU 2015:94). Men samtidigt kan det eventuellt förekomma ett 

moraliskt dilemma då tidningarna når en så pass bred publik. Johansson (2015) 

diskuterar att medierna i så låg grad som möjligt ska påverkas av utomstående aktörer, 

till exempel annonsörer vilka vi till anmärkningsvärt stor del menar är just spelbolag 

fokuserat på kvällstidningarnas egna webbplatser. Men sett till hur medierna förhåller 

sig till spelande och de aktörer som värnar om att fenomenet ska sättas i en positiv 

kontext går det enligt oss knappast att slå fast att man lyckas motarbeta det som Bærug 

och Harro-Loit (2012) diskuterar kring att det blir allt mer svårbedömt vad som är 

redaktionellt material och vad som är reklam. 

 De svenska kvällsmedierna kan sannolikt inte sätta stopp för att omkring 

200 000 svenskar enligt Folkhälsoinstitutet (2010) är så kallade problemspelare, eller att 

minderåriga kommer åt spelmarknaden. Däremot har de en skyldighet mot medborgarna 

att leverera en nyhetsrapportering som bygger på samhällelig relevans (Gripsrud, 2002). 

Frågan man då kan ställa sig är om de övervägande positiva gestaltningarna av spelande 

kan anses motiverade sett till det samhälleliga ansvaret. Savic (2013, 18 maj) menar att 

kvällstidningarna bör fortsätta skriva om det som vi i den här undersökningen kallar för 

”den lyckliga vinnaren”, men ”däremot är det mediernas förbannade journalistiska plikt 
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att skildra alla sidor av spelandets konsekvenser”, skriver han. Sett till vad vår studie 

kommit fram till får det nog dock anses vara mer av en önskan än en sanning. Vi menar 

att det här i grund och botten handlar om mediernas trovärdighet – och ser det som en 

självklarhet att den försvagas då kvällstidningarna skriver på ett så ensidigt sätt om 

spelande för pengar som de enligt vår studie faktiskt gör. 

 

6.3 Framtida forskning 

Vi kunde tidigt under arbetet med den här studien lägga märkte till att det fanns en stor 

forskningslucka inom den påtagligt tunna vetenskapen om vilket som är det 

dominerande sättet som människors spelande för pengar skrivs om som nyheter i svensk 

kvällspress. Genom det som framkommit utifrån vårt empiriska material har vi dock i 

viss mån bidragit till att fylla igen dessa luckor, men även skapat nya perspektiv 

gällande vad som kan vara intressant att forska vidare inom när det handlar om det här 

journalistiska fenomenet. Dels utifrån specifika forskningsområden, men även sett till 

teori- och metodval. 

 Det som har varit det tydligast framkommande under vår studie är att 

medierna tenderar att bygga en övervägande del av rapporteringen om spelande för 

pengar på ”den lyckliga vinnaren”-gestaltningen. Det var även vår hypotes (H1) som 

grundades i det som man genomgåendet kunde ta fasta på från tidigare forskning – att 

spelande på olika sätt framställs positivt inom medierna. Annars har det inte funnits så 

mycket att luta sig mot. Det som vi tagit fram gällande problematisering, huvudkällor, 

anonymitet, teman och tidningars egna kategoriseringar och diverse samband dem 

emellan är i stort sett nya upptäckter. Därmed finns det en hel del för den framtida 

forskningen att reda ut. Det finns givetvis en rad olika alternativ till studier att 

genomföra i försök att ta fram underlag som ska ge en bredare kunskap och därmed öka 

möjligheterna till att dra nya slutsatser inom ämnet, men något som vi finner vore extra 

intressant att genomföra är en kvalitativ intervjustudie med journalister på 

kvällstidningar som har i uppgift att skriva om just spelande. Helt enkelt en mer 

djupgående undersökning än vår som då syftar till att föra fram anledningar och orsaker 

till varför spelande gestaltas så positivt som det gör. Det skulle även vara intressant att 

få fram resultat som visar på hur kvällstidningsjournalister väljer sina huvudkällor, 

teman och när spelande problematiseras. Då vi nu kvantitativt fört fram hur 

gestaltningarna ser ut och berört ämnet på ytan finns det stora möjligheter för att 
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framöver kvalitativt dyka djupare inom de aspekter och variabler som den här 

undersökningen tagit upp. 

 Det hade dessutom varit intressant om forskare inom det här området 

fortsatte att bredda framingteorins användningsområde. Då vi, utifrån Semetko och 

Valkenburgs (2000) resonemang om att framing främst använts inom forskning som har 

fokus mot politik, satte teorin i lite av en ny kontext vore det spännande om man vid 

genomförande av tidigare föreslagna intervjustudie gjorde detsamma. Då vi dessutom 

menar att framing fungerade alldeles utmärkt som teoretiskt verktyg för att ta sig an en 

studie som fokuserar på mediernas gestaltande av spelande ser vi att det finns goda 

anledningar till att bygga vidare på den här teoriutvecklingen. 

 Den aspekt som förvånade oss mest utifrån vårt resultat var den relativt 

låga andelen huvudkällor som tillskrevs anonymitet – trots att det här ämnet många 

gånger är av känslig karaktär. Även här menar vi att det existerar en forskningslucka om 

man ser till orsaken. Vi lyckades med den här studien få fram en bild av hur 

förhållandet ser ut nu, men det finns fortfarande mycket som behöver undersökas inom 

ämnet. Anonymitetsaspekten kopplat till texters källor är ytterligare ett förslag till vad 

som kan studeras. Gärna med en teoretisk ingång som likt Galtung och Ruges (1965) 

modell för vad som blir en nyhet tar upp aspekter kring personifiering, eller varför 

specifika källor tillskrivs anonymitet medan andra förblir synliga. Det finns som sagt 

mycket att forska vidare på när det handlar om mediernas skrivande om spelande för 

pengar, men vi menar att den här undersökningen var en för ämnet oerhört viktig och 

relevant ingång som på olika sätt kan användas som språngbräda för den framtida 

forskningen.
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Bilagor 

Bilaga A Variabeldefinitioner och kodschema 

 

Här beskrivs och definieras de variabler mer utförligt som togs upp i avsnitt 4.4. Sedan 

följer även studiens kodschema där samtliga variabelvärden framkommer. 

 

Ø Analysenhet 

Varje artikel som ingick i det empiriska materialet tillskrevs ett unikt identifikationstal 

för att vi på så vis kunde enkelt skulle kunna gå tillbaka, sortera och kontrollera datan. 

 

Ø Datum 

Genom att datera varje analysenhet fick vi en bra överblick över när materialet 

publicerats och det underlättade dessutom sortering och verifiering av datan. 

 

Ø Tidning 

Då vi valde att undersöka materialet från två kvällstidningar ansåg vi det rimligt att 

klargöra vilken tidning som publicerat vad och när. Det gav oss dessutom möjligheten 

att titta på skillnader och likheter i två mediers sätt att skriva om ett specifikt 

journalistiskt fenomen. 

 

Ø Kategorisering 

Vi såg tidningarnas eget sätt att kategorisera sina artiklar som ett publicistiskt aktivt val 

gällande att tillskriva texterna en typ av gestaltning. Det var relevant för vår studie att 

titta på var i webbsidans arkitektoniska struktur som man valde att fästa artiklarna om 

spelande för pengar. Utifrån inom vilken kategori tidningen placerade artikeln tillskrev 

vi analysenheten att specifikt variabelvärde. I både Aftonbladet och Expressen fanns, 

utifrån startsidan, flikar eller kategorier som gjorde det relativt oproblematiskt för oss 

att tillskriva ett variabelvärde. Vi ansåg därmed att det snarare var tidningens egen 

bedömning – och inte vår – som styrde vilket värde som analysenheten fick. De 

variabelvärden vi valde var allmännyhet, vilket innefattar politikiska nyhetstexter som 

inte har någon egen flik på tidningarnas webbsidor, men även de artiklar som enbart 

beskrivs som en nyhet och inte kategoriseras på något ytterligare sätt. Vidare använde vi 
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sport, spel, nöje och kultur som samtliga har egna flikar på Aftonbladet och Expressens 

sajter. Underkategorier till spel som poker och trav valde vi att inkludera i kategorin 

spel, då tidningarna valt att ha den som övergripande grundbegrepp för samtliga 

underkategorier. Vi valde även att ta med övrigt som variabelvärde för att kunna samla 

upp eventuella, på förhand svårförutsedda, kategoriseringar. 

 

Ø Tema 

Den här variabeln betonade inom vilket nyhetssammanhang en specifik artikel om 

spelande för pengar hamnat. Med utgångspunkt i vår egen bedömning tillskrev vi 

analysenheten ett tema utifrån vad vi ansåg var det huvudsakliga temat, eller den 

tydligaste vinkeln, i artikeln. Om det förekom flera teman gjorde vi en bedömning vilket 

vi ansåg var det mest dominerande. De variabelvärden som vi valde att använda var 

spelvinst, spelförlust, spelmissbruk, kriminalitet, politik, sport, nöje, samhällsekonomi 

och övrigt. Om en analysenhet exempelvis handlade om en spelmissbrukare som tagit 

till kriminalitet som ett sätt att skaffa pengar gjorde vi en bedömning om texten främst 

fokuserade på spelmissbruket eller kriminaliteten. Då många spelrelaterade artiklar 

handlade om spel på sportevenemang som inneburit spelvinst eller spelförlust, så gjorde 

vi även vid de scenariona en bedömning vilket tema som var tydligast förekommande – 

spelvinsten, spelförlusten, eller den sportrelaterade nyheten. 

 

Ø Problematisering 

För att på ett så konkret sätt som möjligt få fram hur kvällstidningarna gestaltar 

spelande för pengar utifrån positivitet och negativitet ville vi titta på i vilken 

utsträckning fenomenet problematiserades. Med det menade vi hur spelande gestaltas 

rent känslomässigt – om det är i en positiv kontext som pekar mot spelande som något 

bra, eller om det snarare framstår som ett fenomen kopplat till bekymmer, problematik 

eller negativitet. Även här utgick vi från att ta fram det mest dominerande 

förhållningssättet sett till om spelande problematiseras eller inte – och valde därmed att 

använda variabelvärdena problematiserande och icke-problematiserande. Då vi ansåg 

att positivt och negativt var för vaga termer sett till hur de kan definieras i det rådande 

sammanhanget valde vi i stället att utgå från en problematiseringsparameter som vi 

menade bidrog med mer förståelse och träffsäkerhet. De artiklar som hade ett neutralt 

förhållningssätt mot spelande på så sätt att de inte satte fenomenet i vare sig en positiv 

eller negativ kontext klassades även de som icke-problematiserande. 
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Ø Huvudkälla 

Vi valde att titta på vem, eller vad, som var artikelns huvudsakliga källa, vilket helt 

enkelt innebar vem som i högst utsträckning kom till tals. Om enbart en person eller en 

organisation citerades i artikeln blev det automatiskt huvudkällan, då tidningen gjort det 

aktiva valet att låta den specifika aktören vara den enda som får tala. Med källa menade 

vi i det här avseendet alltså framför allt vem, eller vilka, som citerades och inte varifrån 

journalisten fick sin information. När flera aktörer fick komma till tals i samma text 

gjorde vi en bedömning utifrån vilken av källorna som var mest och tydligast 

förekommande. De variabelvärden vi valde att inkludera var elitperson, berörd, 

företags- eller organisationsrepresentant, företag eller organisation samt övrigt. Med 

elitperson menade vi högt uppsatta personer inom näringslivet och politiken men även 

kända personer från exempelvis sportvärlden. Då huvudkällan vid enstaka tillfällen 

kunde stämma in på två eller flera variabelvärden, så valde vi att göra en bedömning 

utifrån i vilken huvudsaklig roll den enskilda aktören framställdes i artikeln. Om en 

känd idrottsprofil exempelvis agerade berörd i en artikel valde vi att klassa henne eller 

honom som elitperson snarare än berörd då personer med hög status i samhället bidrar 

till att en händelse blir en nyhet (Galtung & Ruge, 1965; Strömbäck, 2015). Med 

företag eller organisation syftade vi exempelvis på osignerade pressmeddelanden. 

 

Ø Anonymitet 

Då vi under researcharbetet inför studien märkte att en del nyhetsartiklar om spelande 

för pengar innehöll en anonym källa ville vi inkludera anonymitet som en variabel – och 

vi tyckte att det sa något intressant om hur tidningen valde att rama in spelandet och 

dess aktörer. Här gjordes helt enkelt en bedömning gällande om det förekom anonymitet 

i artikeln kopplat till en eller flera aktörer. Om exempelvis en spelvinnare enbart 

beskrevs som ”vinnaren”, ”kvinnan”, eller ”Stockholmsbon” ansåg vi att det förekom 

anonymitet då möjligheten för läsaren att identifiera personen fick anses vara 

exceptionellt låg. 

 

Ø Omfång 

Vi menade att det var intressant att studera vilket utrymme en specifik artikel fick sett 

till textmängd och valde därför att ta med variabeln omgång med värdena notis och 

artikel. Det förstnämnda variabelvärdet tillskrevs en analysenhet då den antingen 



  
 

IV 

saknade ingress eller inte hade någon mellanrubrik i brödtexten. Övriga texter, som 

innehöll en ingress eller minst en mellanrubrik, klassades som artikel. 

 

*** 

 

Analysenhet 

Varje analysenhet fick ett unikt identifikationsnummer från 1 till 302. 

 

Datum 

Analysenheterna tillskrevs ett datum utifrån den dag texten publicerats. Mallen genom 

vilken vi kodade den här variabeln var ÅÅMMDD (år/månad/dag). 

 

Tidning 

Aftonbladet (1) 

Expressen (2) 

 

Kategorisering 

Allmännyhet (11) 

Sport (12) 

Spel (13) 

Nöje (14) 

Kultur (15) 

Övrigt (16) 

 

Tema 

Spelvinst (21) 

Spelförlust (22) 

Spelmissbruk (23) 

Kriminalitet (24) 

Politik (25) 

Sport (26) 

Nöje (27) 

Samhällsekonomi (28) 

Övrigt (29) 



  
 

V 

 

Problematisering 

Problematiserande (51) 

Icke-problematiserande (52) 

 

Huvudkälla 

Elitperson (101) 

Berörd (102) 

Företags- eller organisationsrepresentant (103) 

Företag eller organisation (104) 

Övrigt (105) 

 

Anonymitet  

Ja (201) 

Nej (202) 

 

Omfång 

Notis (301) 

Artikel (302) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 

Bilaga B Aftonbladet och Expressen 

 

Aftonbladet 

År 1830 grundades Aftonbladet av Lars Johan Hierta och tidningen blev relativt snabbt 

en stark aktör i oppositionen mot kung Karl XIV Johan. Den politiska redaktionen 

visade under de första åren av andra världskriget sympatier för nazismens Tyskland 

vilket framkallade tydliga protester – bland annat i form av nya, konkurrerande 

tidningar. År 1996 blev man åter Sveriges största kvällstidning, vilket man är än i dag. 

Aftonbladet, som är obunden socialdemokratisk, når dagligen upp emot 3,5 miljoner 

läsare. Tidningen ägs huvudsakligen av Schibsted AB och chefredaktör mellan 2008 

och december 2015 var Jan Helin (Gustafsson, Gruvö & Oscarsson, 2014). 

 

Expressen 

Tidningen Expressen trycktes för första gången den 16 november 1944 och startades 

som en motvikt till de nazistiska strömningarna i samhället. Expressen är en liberal 

kvällstidning och ägs av företaget Bonnier AB som bland annat även äger Dagens 

Nyheter, Sydsvenskan och TV4. Under 90-talet brottades tidningen med stora problem, 

vilket bland annat innebar flera byten av chefredaktör. Expressen är en riksspridd 

tidning med centralredaktion i Stockholm och två regionala editioner i Göteborg (GT) 

och Malmö (Kvällsposten). Chefredaktör sedan 2009 är Thomas Mattsson och 

Expressen når dagligen runt 2,5 miljoner läsare (Gustafsson, 2014).  

 


