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Normalbefolkningen Spillavhengige (problemspillere)

• Eksponering -> 

– Holdningsendring

– Økt intensjon

– Økt faktisk spilling

• Menn og yngre økt 

sårbarhet

• Opplever økt påvirkning

– Spillelyst

– Tanker om gevinst

– Faktisk spilling

• Dose-respons med 
alvorlighet i problem

• Samvarierer med 
problemstatus

Hva vet vi om markedsføring og spill?
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• Fremvekst på internett 

og sosiale medier

• Promoteringer fremfor 

grunnleggende 

markedsføring

• Målrettet og direkte 

markedsføring?

Den nye markedsføringen
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Intervju: Direkte markedsføring blant 

spillavhengige
• Hva slags erfaringer har spillavhengige med direkte markedsføringer?

– Hva slags typer eksponeres de for?

– Hvordan interagerer de med den?

– Eventuelt, hvordan påvirkes de av den?

• Utvalg og metode:

– 12 personer, hvorav 5 nåværende spillavhengighet og 7 tidligere 
(DSM-5 kriterier)

– Semi-strukturerte intervjuer med personer rekruttert fra 
selvhjelpsgrupper i Bergen og Oslo.

– Tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006, 2013; Clarke & Braun, 
2018)
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Resultater – Oversikt over erfaringene
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• De vanlige bonusene og free-spins

• Nye og personlig tilpassede promoteringer

• Uortodokse og spesielle former markedsføring

Spillmønster bestemte innholdet
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Spillmønster bestemte innholdet
Eposter med bonus og free-spins var velkjent og forventet

«Nei, det er jo alltid det at, det er jo bare, altså, lag deg en konto eller sett inn penger og få det femdobbelte, 

sant. Og så står det ikke der at når du har satt i de pengene og fått det femdobbelte så må du spille i, for 

sikkert tredvedobbelte for å kunneta ut den gevinsten, sant» (Kvinne 46, tidligere GD).

Spesialbehandlingen (cash-back, spillkreditt, spesielle tilbud)
«Eller hvis jeg var veldig aktiv og hadde brukt mange hundre tusen inne på et kasino så var det vel ofte at da 

spedde på med penger etterhvert som tiden gikk da. Først to tusen kroner, tre tusen kroner, fem tusen kroner, 

så holder dem på. Da er det reelle kan du si penger da, det er ikke bare sånn liten bonus for at jeg skal gå inn 

å bruke penger» (Mann 34, nåværende GD). 

«De inviterer deg på tur, og det er litt morsomt, de ringer deg og spør vil du ha en tur til London og se på fotball 

eller vil du ha så så mye penger inn på kontoen din... du hadde svart fotballtur til London sant, jeg hadde svart 

få penger inn på spillekontoen min» (Mann 33, tidligere GD).     
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«Nei asså, hadde jeg ikke penger så benyttet 
jeg meg av alle tilbudene med free spins, og 
spilte free spins, håpa på å vinne store 
gevinstene. Hadde jeg penger så benytta jeg 
meg av bonusinnskuddene så jeg kunne få, slik 
at jeg kunne få mest mulig å spille for til enhver 
tid» (Mann 37, tidligere GD). 

«Ja, jeg prøvde å holde han varm, prøvde å få 
han til å gi meg et enda bedre tilbud for jeg 
syns ikke tilbudet var spesielt bra» (Mann 44, 
nåværende GD). 

Tilbud erfart som 

støtte og hjelp

• Alle deltakerne 

hadde tatt tilbud i 

bruk ved et punkt

• Proaktiv og 

reaktiv bruk

Avstand til spill bestemte opplevelsen
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«Det som kommer til direkte til deg er jo mer fristende 

fordi folk blir behandla forskjellig, folk er forskjellig. De 

behandler forskjellig» (Mann 29, nåværende GD).

«Tidligere leste jeg mailen, meldinga eller mailen, for 

å se hva det var. Og da begynte det å liksom sånn 

skjelvinger i hendene, sånn å herregud dette skal jeg 

prøve, det er jo free spins, det koster ikke noe. Det var 

liksom sånn trigger da, eller sånn jeg tenkte free spins

det er jo, jeg bruker jo ikke noe penger så det er ikke 

noe farlig. Jeg kan jo bare spille free spinsa» (Mann 

37, tidligere GD).

Tilbud blir en del 

av problemet

• Økt spillelyst

• Tillatende 

tanker

• Skjuling

• Ubehagelig 

minner

Avstand til spill bestemte opplevelsen
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«Nei hvis du, sånn som på de stedene der jeg spilte mest fikk jeg 

etterhvert også veldig fete incentiver da. Så de er ikke fete hvis du 

ser, her har du tre tusen så hvis du kommer tilbake skal du også 

spille for førti, så er ikke det så bra for meg, men det er sikkert 

veldig bra for dem, selv om det virker som det er veldig bra tilbud for 

meg» (Mann 42, tidligere GD).

«[…] det var den ene gangen de ringte meg spurte de hvorfor jeg 

hadde sperret kontoen min, så sa jeg jo, for at nå spiller jeg ikke 

lenger, jeg har sluttet med det. Ja, men siden jeg har vært en så 

trofast spiller så kunne de tilby meg seks tusen kroner. […] Da var jo 

jeg ferdig med spilling og alt det der. Men hadde ikke jeg vært der 

så hadde jo havnet rett utpå igjen. Så, kjempe skummelt, jeg visste 

jeg jo at da skulle det liksom stå de seks tusen på den spillkontoen. 

Det var jo bare å trykke på knappen så hadde jeg begynt å spille 

igjen, men da tok jeg selvfølgelig samboeren min med meg og sa nå 

åpner vi den kontoen jeg hadde og ser» (Kvinne 46, tidligere GD).

Markedsføringen 

oppleves rovdyraktig

• Aggressiv

• Lureri

• Overveldende 

• Kontaktet etter 

selveksklusjon 
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«[…] og i ettertid så ja, jeg får meldinger eller 
brev eller epost så går det i bosset eller sletter 
og tenker ikke mer på det. Men, ja. Altså for min 
del at, det lokker meg ikke til å spille i det hele 
tatt. Kanskje litt mer at jeg blir forbanna» (Mann 
41, tidligere GD).

«Så jeg var egentlig klar for å dra ned til Las 
Vegas, men det ble ikke aktuelt det. Når man 
liksom begynner å tenke litt mer over det, 
egentlig innholdet i eposten. Det er jo fordi de 
ønsker ha meg som VIP det er fordi jeg skal 
bruke mest mulig penger» (Mann 34, 
nåværende GD). 

Håndtere 
markedsføring ved 
spillstopp

• Lenge siden spilt -> 
opplever liten 
påvirkning

• Forsøker å stoppe -> 
fokusere på negative 
konsekvenser, slette 
reklame, bytte epost, 
ekskludere seg
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Konklusjon
• Erfaringer med direkte markedsføringer var nært 

knyttet spillemønsteret til den enkelte.

• Erfaringene med direkte markedsføring måtte ses i 
sammenheng med hvor den spillavhengige var i 
endringsprosessen.

• Den nye markedsføringen er interaktiv, den inngår i 
spillatferden. 

• Direkte markedsføring kommuniserer tilgjengelighet og 
kan gi eksplisitt tilgang til pengespill. 

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 12



UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 13


