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ABSTRACT  
 

_________________________________________________________________________ 
 
Title: “With chances for a little gold rain” A study about how gambling is portrayed in commercials        

through a celebrity 

Authors: Ida Lindström & Mikaela Söderberg 

Supervisor: Linn Eckeskog 

 

The purpose was to study the relationship between gambling companies marketing through a celebrity 

and the ways gambling is portrayed in commercials. We combined a multimodal analysis with semiotic 

elements and a group interview in order to explain and get an understanding of gambling companies 

ways to market their services. The theories used were McCracken’s Meaning transfer model which tells 

us about the importance of a good relationship between celebrities and gambling companies. The theory 

Brand identity by Lynn B. Uppshaw, which tells us about how companies brands can be seen from 

different perspectives. Stuart Hall’s communication model Encoding/Decoding were applied to increase 

the understanding of how recipients decode messages and these all three theories combined with the 

method helped to answer our focusing questions.  

 

The empirical material is based on different gambling companies TV commercials where celebrities 

participate and the interview responses from the participants in the group interviews. The study started 

with a short overview of nine gambling commercials that together with the depth-analysis of three focus 

commercials gave us the result that gambling is mostly incoherent. The interviews showed us that 

recipients of gambling commercials do not see the message as appealing. These two findings led us to 

the conclusion that the message won’t be appreciated if celebrities do not have a strong connection to 

the companies products or services. Interestingly enough, the same results where seen when there was 

a strong connection between the company and the celebrity: the message still appeared false and 

intrusive. This is because the recipients are aware of what the backdrop is with the advertisements and 

how it can affect their consumption process and the fact that consumers are becoming increasingly 

critical of gambling advertising in a media landscape where advertising is constantly exposed. 
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1. INLEDNING 

_________________________________________________________________________ 

 

Överflödet av reklam i dagens medielandskap resulterar i en allmänt minskad tolerans för reklam 

(Upshaw 2005:307). Stor del av den annonsering som finns på TV-marknaden består av spelreklam och 

i och med en ny lag om spel om pengar i Sverige, som trädde i kraft den 1 januari 2019, kommer 

mängden spelreklam enligt Folkhälsomyndigheten (2018) att fortsätta öka. Spelreklamen har kritiserats 

av civilministern Ardalan Shekarabi som i februari 2019 meddelade att om inte spelbolagen lyckas enas 

om hur mängden spelreklam ska minska samt bli mer måttfull, kommer regeringen införa någon 

ytterligare form av lagförändring (sverigesradio.se 2019). Den nya spellagen som trädde i kraft det här 

året ställer högre krav på spelbolag än tidigare. Lagen syftar inte till att minimera utbudet av reklam 

utan till att kontrollera marknaden och dess utformning av reklamen. Spelbolagen måste ansöka om 

svensk spellicens för att få marknadsföra sina tjänster på svensk marknad och beslutet grundar sig i att 

pengar som tidigare gått till bolag utanför Sverige nu kommer gå till Sveriges välfärd (regeringen.se 

2019).  

 

Det mångfald av produkter och tjänster som marknadsförs, ökar behovet av att som företag locka 

potentiella kunder till just deras tjänst samtidigt som företagen ska förhålla sig till den nya lagen. Det 

krävs en strategi för att balansera dessa faktorer och en taktik som många företag tar efter sedan gammalt 

är att marknadsföra sina produkter och tjänster genom en välkänd person (Kotler 2013:57). På så vis 

kan konsumenter bli ännu mer villiga att köpa en produkt eller tjänst just för att den kända personen står 

bakom budskapet (Dahlén, Lange 2011:217). Samtidigt visar en studie från Novus på att åtta av tio är 

negativa till att celebriteter gör reklam, särskilt för spelbolag (sverigesannonsörer.se 2018). Det här 

tillsammans med överflödet av reklam och företags försök till att utforma tilltalande reklamer blir det 

relevant att undersöka gestaltningen av spel om pengar och vilken roll celebriteter får i det 

meningsskapandet. Detta för att få en ökad förståelse för spelreklamens roll i ett samhälle där 

konsumenter är kritiska till reklam. 
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2. SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

_________________________________________________________________________ 

 

Denna studie syftar till att undersöka hur spelbolagen Bet365, Leovegas och Bethard gestaltar spel om 

pengar i TV-sänd reklam, samt hur celebriteter blir en del av det budskap som förmedlas. Vidare syftar 

studien att undersöka hur spelreklamens budskap tas emot av mottagare för att få en djupare förståelse 

för spelreklamens roll i medielandskapet. 

 

Frågeställningar 

● Hur gestaltas spel om pengar och vilka budskap förmedlas i spelreklam? 

● Vad skapar spelbolagen för bild om spel om pengar genom att använda sig av celebriteter i 

deras reklam? 

● Hur tas spelreklamen emot av mottagare och vad säger det här om trovärdighet till spelreklam? 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

_________________________________________________________________________     

 
3.1 KÄNDISMARKNADSFÖRING 

Begreppet celebritet har ingen tydlig definition inom celebritetsstudier. Holmes & Redmond (2010:4) 

förklarar detta med att begreppet varierar i olika kontexter och därför är diffus. Filmstudier använder 

sig av begreppet “stjärna” för att referera till en representativ interaktion mellan on/off screen persona. 

Studier utanför just filmstudier använder begrepp som celebritet eller kändis för att ange en kategori 

som definierar nutidens tillstånd av att vara känd. Även termer som hjälte, stjärna, idol, tv-personlighet 

eller ikon används för att definiera kända individer (Driessens 2013:544). Denna studie använder 

begreppet celebritet och kända personer som samlingsbegrepp när personerna i reklamfilmerna 

omnämns. 

 

Många bolag använder sig av celebriteter i deras marknadsföring och några av dem är bland annat 

klädföretaget Hennes och Mauritz (h&m) och glasögonföretaget Synsam (resume.se u.å). H&M gör 

samarbeten med kända personer och i många fall får de personerna utforma en egen kollektion, något 

som bland annat artisten Zara Larsson gjort (hm.com 2019). Trots att den här strategin sägs vara effektiv 

visar en undersökning från Novus att det inte är fullt tillförlitligt när kända personer gör reklam för 

varumärken, specifikt gällande speltjänster. Åtta av tio är negativa till marknadsföring som innefattar 

en känd person (sveriges annonsörer.se 2018). Vad det beror på kan grunda sig i att 

kändismarknadsföring ofta kan uppfattas som irrelevant. Med det menas att det bör finnas en tydlig 

koppling mellan känd person och bolag för att förtroende och tillit ska upplevas (Lindkvist 2017:91).  

 

Att marknadsföra en produkt/tjänst med hjälp av en känd person som inte har någon koppling eller 

relevans till budskapet i reklamen säger inget om varumärket. Personen som porträtteras i reklamen kan 

då inte kopplas till tjänsten som erbjuds (Lindkvist 2017:91). Ett exempel på irrelevans kan vara 

användandet av hundvalpar, kattungar, spädbarn och celebriteter i reklamfilmer för att väcka känslor 

hos åhörarna, vilket är en vanlig företeelse (Ekström, Larsson 2013:220). Att som företag marknadsföra 

sig genom celebriteter är ingen ny marknadsföringsstrategi och i takt med att mottagare blivit mer kräsna 

till reklam bör valet av celebritet vara motiverat och genomtänkt. Det kan stärka kundrelationer och öka 

vetskapen om ett varumärke när en känd person används i marknadsföringen och valet av celebritet är 

genomtänkt (Chedi 2008:2).  

 

En artikel av strategen Charlene R. Chedi (2008:1) från University of Twente, syftar till att framföra en 

ram för vad som påverkar konsumenter, gällande sponsring och celebriteter i skapandet av budskap för 

varumärken.  
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Artikelns resultat visar på att relevanta gestaltningar av exempelvis celebriteter kan öka kännedom för 

budskap. Chedi (2008:2) lyfter flertalet teoretiker som pekar på att relevansen är viktig för att 

överensstämma med konsumenternas redan existerande associationer till ett varumärke. Bland annat 

talar antropologen Grant McCracken om en godkännandeprocess hos konsumenten där relevans bör 

uppnås på så sätt att kön, livsstil, social klass och personlighet för en kändis eller sponsorskap stämmer 

in med varumärket (Chedi 2008:2). Teorin appliceras på den här studien då den besvarar frågor om 

konsumenters uppfattningar och skapar förståelse för sambandet mellan celebriteter och budskap. 

 

Mediesociologen Olivier Driessens (2013:547) menar att det är vanligt att diskutera kändisskap som en 

vara inom celebritetindustrin. Han förklarar att kändisskapet inom celebritetsindustrin kan förstås 

utifrån Marxistisk teori och vad Theodor W. Adorno och Max Horkheimer skriver om kulturindustrin. 

Adorno och Horkheimers arbeten brukar sammanfattas under benämningen ‘kritisk teori’ och deras 

tankesätt byggde på idéen att kulturindustrins produkter medför en standardisering att publikens sätt att 

tänka och leva (Gripsrud 2011:61). Driessens (2013:547) ger exempel på olika resonemang om 

kändisskap och att en celebritet kan förstås som en produkt som produceras och kan bli konsumerad och 

dyrkad. Författaren citerar forskaren Joshua Gramson: 

 

Celebrity is clearly, then, an established commercial enterprise, made up of highly 

developed and institutionally linked professions and subindustries (…). As carriers of the 

central commodity (attention-getting capacity), celebrity performers are themselves 

products (Driessens 2013:547).  

 

Driessens (2013:547) belyser vidare att celebriteter inte bara skapar publik och marknader för sig själva 

men också varor och varumärkesbilder som är kopplade till dem. Det är en populär 

marknadsföringsstrategi att använda sig av kända personer men trots detta finns risker med det som inte 

alltid kan vara gynnsamt för varumärket. Det kan även innebära negativa konsekvenser som kan riskera 

att rubba förtroendet mellan konsument och varumärke om celebriteten inte sköter sig. Det här skriver 

Dae Hee Kwak, Joon Sung Lee och Sylvia Chan-Olmsted (2018:102) och pekar på att när en celebritet 

är med i en skandal av något slag, kan det här skada varumärket och trovärdigheten till det. Författarna 

skiljer på olika skandaler för en idrottsman där en skandal förknippad till prestation så som doping eller 

brott mot idrottens integritet, tas emot hårdare av en konsument än om celebriteten är med i en personlig 

skandal (exempelvis fortkörning). En konsument som har svårare att ta emot negativ information om 

celebriteten grundar sig i att konsumenten identifierar sig med denna person. Det här leder till att 

konsumenten i sin tur inte överför informationen till varumärket och tappar trovärdighet för ett 

varumärke som celebriteten står bakom. Jämfört med någon som inte identifierar sig med celebriteten 

kan negativ information lättare överföras till varumärket (Kwak, Sung, Chan-Olmsted 2018:103). 
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3.2 SPELREKLAM & DESS PÅVERKAN 

 

Som stöd i studien används två böcker som handlar om spelreklam och dess påverkan, skrivna av 

socialantropologen Per Binde (2005, 2007). Binde (2005:5) belyser olika aspekter från den 

internationella akademiska forskningen om spelreklam och diskuteras dess slutsatser.  

Då syftet med reklam är att sälja och att fånga konsumenters uppmärksamhet kan det vara svårt i och 

med att de flesta är reklamtrötta mer eller mindre (Binde 2005:83). Binde (2005:138) talar om två synsätt 

angående vilken roll reklamen har i samhället. Det första synsättet handlar om att reklam är påträngande 

på det sättet att produkter och tjänster marknadsförs genom att skapa ett behov hos mottagaren. 

Reklamen bidrar till förändrade värderingar och attityder i människors liv och det här tankesättet brukar 

benämnas som hjärntvätt. Det andra synsättet pekar på att de budskap och värderingar som reklamen 

belyser, är sådana värderingar och behov som vi redan har i samhället. Med det menas att den idealbild 

som upprätthålls inte är något nytt, då reklamen bara speglar den. Idealbilden som porträtteras påverkar 

konsumtionsbeteende och förändrade vanor. Denna idealbild talar om för oss hur vi ser ut och hur vi 

beter oss. Konsumenter i sin tur kan ta till sig detta för att följa med i trenderna i samhället och reklamen 

förstärker således dessa intryck (Binde 2005:59).  

Synsätten har diskuterats över tid och framförallt om hur onlinespel brukar framställas som något 

normalt och vardagligt, samt att spelreklamen försöker upprätthålla en bild av spelandet som positiv. 

Den här idealbilden har kritiserats mycket och det faktum att spel kan orsaka ett beroende, speglas inte 

i reklamen (Binde 2005:58). Budskapen som förmedlas i reklamerna kritiseras för att framställa 

vinsterna som en faktor till lycka. Spelandet porträtteras även som något roligt och spännande i vardagen 

som i sig kan leda till beroende (Binde 2005:112). Binde (2007:5) följer upp upp de tidigare 

diskussionerna om spelreklamen och dess påverkan i en intervjustudie han genomförde år 2005-2006. 

25 personer intervjuades som är eller har haft spelberoende och om hur de uppfattar spelreklam. En 

fjärdedel av intervjupersonerna uppgav att reklamen inte hade något med spelproblemen att göra och 

drygt hälften berättade att det bara var en marginell påverkan. En femtedel rapporterade att spelreklamen 

hade påverkat dem påtagligt. De fem personer som upplevt reklamen som påtaglig, resonerade att det 

har varit andra faktorer som haft en inverkan på det okontrollerade spelandet. Reklamen har bidragit till 

ett ökat spelande som redan var måttfull och frestat till spel i sådan grad att den spelberoende har upplevt 

det som svårt att stå emot (Binde 2007:6).  
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Studiens resultat visade att flera av de spelberoende personerna som tagit beslut att dra ner på spelandet 

eller att sluta helt, blir frestade av reklamen. (Binde 2007:7). Majoriteten av respondenterna berättade 

att spelreklam skapar ett visst obehag när det dyker upp plötsligt under tv-program eller på annat sätt 

tränger sig på (Binde 2007:9). 

Sammanfattningsvis pekar tidigare forskning på att konsumentens relation till 

celebritetsmarknadsföring i många fall uppfattas som något negativt. Spelreklam som innefattar 

celebriteter kan påverka människors liv men på olika sätt där reklamen antingen skapar nya behov eller 

förstärker redan befintliga. Oavsett vilken av dessa två det handlar om upprätthålls idealbilden av hur 

vi ska se ut, tänka och bete oss i samhället. Vikten av relevans och identifikation med varumärke och 

celebritet blir av allt större fokus för att inte skada varumärket och för att inte mottagare ska tappa 

förtroende för celebritet och varumärke. 
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4. TEORI 

 

Kommunikation handlar om att förmedla ett budskap eller att ta emot genom tal, skrift eller tecken. För 

att undersöka hur kommunikation förstås tar vi del av John Fiskes (1990:12) perspektiv som påvisar att 

kommunikationens budskap kan uppfattas olika beroende på sociala och kulturella skillnader hos 

sändare och mottagare. I den här studien appliceras kommunikationsmodellen Encoding/Decoding av 

Stuart Hall (2012) för att öka en förståelse hur mottagare avkodar meddelanden. För att få ytterligare 

perspektiv på hur studiens analys kan förstås, appliceras Grant McCrackens Meaning transfer model 

(Fleck, Korchia, Le Roy 2012) och teorin Brand identity grundad av Lynn B. Uppshaw (Aaker 2002). 

 

 

4.1 KOMMUNIKATIONSMODELL ENCODING/DECODING 

Stuart Halls (2012) kommunikationsmodell Encoding/Decoding används som ett sätt för att förstå 

kommunikationens process mellan medietexter och publik. Modellen appliceras i denna studie för att 

skapa förståelse hur respondenterna kan tolka reklamfilmernas budskap olika. Han menade att de 

meddelanden som medieproducenter formar (kodar) utgår från sociala och kulturella synsätt och 

beroende på hur mottagare tolkar (avkodar) meddelandet kan olika uppfattningar uppstå. Mottagaren 

kan alltså tolka meddelandet annorlunda på grund av andra värderingar än dem som avsändaren avsåg 

(Gripsrud 2011:90). Hall (2012:163) redogör för att kommunikation kan ses som en process som 

bibehålls genom olika moment som samverkar; produktion, cirkulation, konsumtion och reproduktion. 

Hur den här kommunikationsprocessen påverkas beror på olika faktorer av de här delarna. I vilken 

kontext meddelandet produceras, hur mottagaren tolkar meddelandet och hur det meddelandet införlivas 

eller inte, i mottagarens medvetande. Det sista steget ser till hur mottagaren agerar utifrån meddelandet.  

 

För att söka svar på hur intervjupersonerna förhandlar, avfärdar eller uppskattar de olika inslagen i 

reklamfilmerna har vi tagit del av det tolkande momentet kommunikationsmodellen. Under den 

dominerande tolkningen uppfattar mottagaren det huvudsakliga budskapet i en reklamfilm. Mottagaren 

avkodar budskapet inom den referensram som meddelandet har kodats. Den förhandlande tolkningen 

är ett mellanting av antingen acceptans eller avvisning av budskapet. Det dominanta budskapet 

tillkännages av mottagaren men budskapet är inte helt villig att accepteras som det har kodats. 

Oppositionell tolkning sker när mottagaren bokstavligt förstår budskapet men ändå ändrar meddelandet 

för att det ska passa in i en annan referensram (Hall 2012:169). Stuart Halls modell har mottagit kritik, 

bland annat från David Morley (2006:110) som menar att Hall värderar den oppositionella tolkningen 

över den förhandlande tolkningen.  
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Morley (2006:110) tycker istället att den förhandlande tolkningen ska vara lika viktig och anser att när 

mottagaren inte engagerar sig i texten och därför inte avkodar budskapet, så kan det liknas med en 

situation där mottagaren inte är överens med budskapet i texten. Modellen kritiseras även för att vara 

för endimensionell enligt Kim Schröder (2000:234). Han föreslår då att en flerdimensionell modell bör 

konstrueras och användas istället för den traditionella. 

 

 

4.2 MCCRACKEN’S MEANING TRANSFER MODEL 

McCrackens överföringsmodell bygger på att celebriteter överför ett budskap i varumärket och den 

produkt/tjänst den sätts samman med. Det sker sedan en överföringsprocess där celebriteten skapat 

värde för en produkt och konsumenten kan uppleva en gemensam kulturell betydelse. Modellen 

förklarar alltså på vilket sätt kända personer kan förmedla mening till en produkt. Därför är det viktigt 

att företag väljer celebriteter som förmedlar rätt mening. Det måste finnas så kallat kongruens och med 

det menas att det ska finnas ett samband mellan personligheten på celebriteten och varumärket för att 

skapa trovärdighet. Målet med kongruens är att passa ihop varumärke med utomstående enheter. Det 

kan exempelvis var ett annat varumärke, en person eller en händelse. Genom att fokusera på kongruens 

kan attityder och konsumentbeteende ändras utifrån hur trovärdig relationen är (Fleck, Korchia, Le Roy 

2012:653). 

 

 

4.3 BRAND IDENTITY 

Teorin Brand identity grundar sig i att upprätthålla en identitet som företaget vill att människor ska 

associera företaget med. Genom att ha en förbestämd identitet som stämmer överens med vad företaget 

står för, kan varumärket blir starkare gentemot konkurrenter (Aaker 2002:68,69). En modell av David 

A. Aaker (2002:78) förklarar hur företag kan skapa en varumärkesidentitet. Modellen består av fyra 

generella perspektiv; varumärke som produkt, varumärke som person och varumärke som symbol. De 

perspektiven bildar tillsammans varumärkesidentiteten men kan ha olika prioritet inom olika företag. 

Varumärke som en produkt handlar om de kännetecken som relateras till varumärket (Aaker 2002:80). 

Dessa kännetecken delas in i materiella och immateriella delar av en produkt som konsumenten relaterar 

till. Den materiella delen kan handla om en produkt som varumärket är förknippat till (Aaker 2002:78). 

Exempelvis att Apple är starkt förknippat till Iphone och den immateriella med en känsla som 

exempelvis lyx eller status. Exempel på vad som är vanligt att lyfta fram när ett varumärke anses som 

en produkt är; produktens associationer vid en viss klass, kvalitet i produkten, tillfället att använda 

produkten eller personen som förknippas till produkten bland annat. Varumärke som en organisation 

handlar om de värden organisationen står för, så som innovation eller frågor gällande konsumenter 

(Aaker 2002:82).  
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Varumärken som jobbar på det här sättet fokuserar mycket på organisationens ståndpunkter och 

värderingar, exempelvis miljön. Att fokusera på organisationens kännetecken istället för en produkt är 

mer tålig för konkurrens. Detta på grund av att de här kärnvärden organisationen har, appliceras på i 

princip alla produkter som säljs och gör det svår kopierat. 

Varumärke som en person handlar om det personliga är nära delarna till ett varumärke (Aaker 2002:83). 

Om varumärket hade varit en fysisk person vilka sociala demografiska och psykografiska värden hade 

tillskrivits. Varumärket kan ges en ålder, klass och kön men även personlighetsdrag såsom omtänksam, 

glad och stark (Aaker 2002:84). Konsumenten kan i sin tur relatera till varumärket och ta till sig detta i 

sin egna persona.  

Varumärke som en symbol handlar om den bild vi har av företaget, exempelvis vilken visuell bild som 

dyker upp eller vilken logotyp vi tänker på. Konsumentens beslutsprocess påverkas ofta av de 

känslomässiga associationerna till ett varumärkes symbol. Symbolen ska direkt påminna oss om 

varumärkets identitet som håller samman företaget (Aaker 2002:84,85). Genom att använda de här tre 

identitetsperspektiven kommer reklamfilmerna kunna placeras in i någon/några av dessa grupper för att 

ta reda på vilket budskap respektive film vill förmedla. 
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5. METOD 

_________________________________________________________________________ 

 

I den här studien har två metoder varit av vikt för att söka svar på studiens syfte och frågeställningar. 

Valet av multimodal analysmetod är av vikt i den här undersökningen för att den syftar till att studera 

material som har flera kommunikationsformer, såsom texter och illustrationer som innefattar både skrift 

och bild (Björkvall 2009:8). Vid multimodala analyser lämpar det sig att applicera semiotiska verktyg 

för att förstå sig på hur en bild fungerar retoriskt och därför fokuserar vi på det multimodala verktyget 

semiotik i studien (Ekström, Larsson 2013:234). Valet av fokusgruppsintervju grundar sig i 

effektiviteten att kunna få svar på flera personers resonemang samtidigt, men främst för att den sociala 

interaktionen mellan respondenterna kan bidra med betydelsefull kunskap (Ekström, Johansson 

2019:125). 

 

5.1 MULTIMODAL ANALYS 

Under 1900-talet började multimodal analysmetod användas inom kommunikationsforskning och 

exempel på multimodala texter kan vara radioreklam, musikvideor och film bland annat (Björkvall 

2009:8). Vid studier som undersöker audiovisuell kommunikation fungerar den här metoden till att titta 

på hur mening skapas genom de olika tecknen som samspelar. I vår studie får vi därefter svar på hur 

onlinespel presenteras i ett större perspektiv genom att applicera multimodala verktyg i analysen av 

materialet. För att analysera text i vår studie undersöks det skriftliga och verbala språket. Typsnittet och 

formen på bokstäver kan förmedla kommunikativa budskap som ger texten en djupare betydelse. I 

reklam överlag, används text och färg som en av många funktioner för att förmedla budskap. Det är 

vanligt att text och bild samspelar, precis som i de reklamfilmer som undersökts i den här studien. Ett 

budskap blir olika beroende på vilket sätt exempelvis texten är skriven och på vilket typ av material 

(Björkvall 2009:7). Ett exempel kan vara om en snabbmatskedja vill samspela text och bild där de 

använder färger och typsnitt som ska göra oss hungriga. För att analysera hur dessa komponenter 

används, uppfattas och sätts samman går det att utgå från tre viktiga analysverktyg (Boréus, Bergström, 

2018:358). 

 

Den första av tre analysverktyg studien utgår från, handlar om relationen mellan läsaren och den text 

där något eller någon avbildas. Det här steget tar även upp frågor om makt och vad som exkluderas eller 

inkluderas. Med det menas att personen kan framställas på olika sätt genom att antingen vara över eller 

underordnad till den som tittar på materialet. Det här kan vara avgörande ifall betraktaren känner 

jämlikhet eller inte och för oss in på perspektiven i reklamerna som även det kan spegla 

maktförhållanden i reklamfilmerna.  
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Perspektiv i en reklam kan peka på makt, underordning respektive underordning. Perspektiv som är 

tagna ovanifrån, öga mot öga eller underifrån sänder ut olika signaler till betraktaren. Är perspektivet 

ovanifrån kan reklamen skapa känslan av överlägsenhet och är perspektivet öga mot öga finns ingen 

större kategorisering i vilken maktposition personen har. Är perspektivet underifrån riktas ofta makten 

åt den avbildade och samma sak gäller perspektiv bakifrån, framifrån eller från sidan (Boréus, 

Bergström 2018:362). Det här reglerar hur inkluderande eller exkluderande reklamen kan uppfattas. 

Inkluderadet sker via ögonkontakt rakt framifrån och exkluderandet bakifrån och delvis från 

sidoperspektiv också beroende på situation (Boréus, Bergström, 2018:358).  

 

Det andra analysverktyget handlar om hur olika versioner av omvärlden målas upp i visuella texter men 

även om textens grundläggande funktion (Boréus, Bergström 2018:371). Här ligger fokuset på hur 

personen och spelandet som framställs upplevs som passiv eller aktiv i skapandet av budskapet. Vem 

gör vad mot vem och vilken annan typ av relation har avbildade personer till varandra, och hur speglas 

spelreklam genom denna person? Den tredje sista analysfunktionen handlar om placeringen av personen 

och på vilket sätt spel om pengar tar plats i reklamfilmerna, något som är centralt för socialt, politiskt 

och kulturella perspektiv (Boréus, Bergström 2018:367). Fokus ligger här på när olika ord förekommer 

och i vilken följd. Exempelvis när och hur en slogan kommer in i reklamfilmen. Det är på grund av de 

här tre faktorerna som kompositionen är viktig ur ett multimodalt perspektiv, då de samverkar. Det är 

alltså av stor vikt att ha en enhetlig bild (Björkvall 2009:11-13).  

 

Vid multimodala analyser lämpar det sig att applicera semiotiska verktyg för att förstå sig på hur en bild 

fungerar retoriskt (Ekström, Larsson 2013:234). Därför fokuserar vi på det multimodala verktyget 

semiotik i denna studie. Med hjälp av semiotiska verktyg kommer filmernas betydelser och budskap 

kunna analyseras på ett djupare plan. Semiotiken handlar om hur tecken och symboler kan utläsas som 

skapar mening och betydelser. Ett exempel på det här skulle kunna vara att den gestaltade personen i en 

reklamfilm, är röd i ansiktet och kan då tolkas vara generad eller om mat är med i videon som tyder på 

att någon ätit. För att kunna särskilja de olika betydelserna och djupgå på materialet delar vi in 

semiotiken i två olika nivåer (Ekström, Larsson 2013:235). Första nivån kallas denotativa och handlar 

om vad du ser direkt i reklamfilmerna. Det kan vara celebriteten, ett föremål, en miljö, en viss situation 

med mera. Hur vi ser de olika exemplen kan bero på ljussättning, beskärning, färg, skärpa med mera 

(Ekström, Larsson 2013:235). Andra nivån kallas konnotativa nivån och handlar om vad reklamfilmen 

skapar för betydelse och vad vi associerar den till (Ekström, Larsson 2013:235). De tecken som plockats 

fram i den denotativa nivån sätts i sammanhang i den konnotativa för att gå djupare in på tecknens 

betydelse. Frågor såsom vilken känsla förmedlas genom dessa tecken och vilka värderingar/attityder 

förmedlas är relevanta här. Sammanfattningsvis handlar den denotativa nivån om den bild av 

reklamfilmen där inga tolkningar görs och den konnotativa nivån om kulturella associationer (Fiske 

1990:117,118).  
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Med hjälp av det semiotiska verktyget kommer reklamfilmerna kunna få en djupare betydelse och 

förståelse. Något som är av vikt då frågeställningarna i studien syftar till att undersöka det här. 

 

 

5.2 FOKUSGRUPPINTERVJU 

Inom medie- och kommunikationsforskning lämpar sig fokusgruppsintervjuer väl i studier av hur 

mottagare tolkar och förstår ett visst innehåll i olika mediegenrer (Ekström, Johansson 2019:125). Under 

fokusgruppsintervjuer ligger fokus på att få fram olika typer av synpunkter på ämnet som diskuteras. 

Moderatorn som leder intervjun presenterar diskussionsämnet för intervjupersonerna och ser till att det 

blir ett meningsutbyte i gruppen. Målet med gruppintervjuer är att föra fram olika uppfattningar i en 

fråga (Kvale, Brinkmann 2013:166) och interaktionen mellan deltagarna kan fungera som ett 

komplement till moderatorns frågor. Det kan komplementera på det sättet att respondenterna kan 

inspirera varandra till att berätta, utveckla resonemang samt hålla med och säga emot varandra 

(Ekström, Johansson 2019:125).  

 

 

5.3 URVAL & MATERIAL 

Vi har avgränsat oss till TV-sänd reklam och till bolag som har spellicens i Sverige med tanke på den 

nya lagen som trädde i kraft år 2019. En lag som innebär att allt mer spelreklam kommer ta plats på den 

svenska tv-marknaden (folkhälsomyndigheten.se 2018). Därefter avgränsas studien till att endast ta del 

av reklamfilmer där svenska celebriteter medverkar (spellicenssverige.se u.å). För att få en så stor vidd 

som möjligt över spelbranschens reklam syftar studien även på att både titta på kasinospel och betting. 

 

Första steget av analysen innefattar nio reklamfilmer som sänder ut tv-reklam i Sverige 

(spellicenssverige.se u.å) (youtube.se). För att ta fram dessa reklamfilmer utgick urvalet från sidan om 

spellicens i Sverige (spellicenssverige.se u.å). Spelbolagen som har beviljats spellicens ska följa dessa 

regler enligt regeringen: Alla som verkar på den svenska spelmarknaden ska ha tillstånd och betala 

licensavgift. De som saknar licens stängs ute och olicensierat spel kriminaliseras. Det är obligatoriskt 

för spelare att ange maxbeloppgräns och onlinespel ska ha en panikknapp för omedelbar avstängning. 

Licenshavarna ska övervaka spelarnas spelmönster och bonusar begränsas kraftigt (regeringen.se 2019) 

För att finna reklamfilmerna för studiens analys sökte vi på bolagens hemsidor för att hitta 

kampanjmaterial och på Youtube för att urskilja om en celebritet medverkade i reklamen. Urvalet 

avgränsades till rörligt material i form av längre reklamfilmer för att få tillgång till ett så stort material 

som möjligt.  
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Annonsering på sociala medier valdes strategiskt bort på den grund att det inte passar studiens syfte och 

för att annonsering på sociala medier är sponsrade inlägg som riktas till specifika användare. De nio 

reklamfilmer som uppfyllde studiens kriterier var spelbolagen Betsson, Unibet, Leovegas, Bethard, Paf 

casino, Bet365 och Ninja casino (youtube.se 2019). En översiktlig kartläggning gjordes över de nio 

reklamfilmerna som placerades in i ett kodschema där vi tittade på sex aspekter: Miljö, framställning av 

celebritet, känsla som förmedlas, bolagens framställning, text och helhetsintryck (se bilaga 1).  

 

Syftet med den översiktliga kartläggningen var att välja ut tre representativa reklamfilmer som skulle 

analyseras djupgående. De tre reklamfilmerna är från olika bolag där alla reklamfilmer gestaltade 

celebriteten på olika sätt och de är bolagen är Bet365, Leovegas och Bethard. Valet av reklam från olika 

bolag, grundar sig i företagen inte har samma fokus i vad de vill förmedla och därför kan gestaltningen 

av spel om pengar och celebriteterna framkomma på olika sätt i reklamfilmerna. De tre analysverktygen 

från multimodal analys användes som förklarats ovan, för att tolka materialet. För att kunna göra detta 

skrev vi först ner vad vi såg direkt i reklamfilmerna för att senare gå vidare till den tolkande nivån. Den 

första reklamfilmen som utsågs kommer från spelbolaget Bet365 som är ett bolag från Storbritannien 

och erbjuder poker, betting, kasino samt bingo (bet365.com 2019). I filmen medverkar skådespelaren 

Mikael Persbrandt. Den andra reklamfilmen kommer från spelbolaget Leovegas och är ett spelbolag 

från Sverige som erbjuder kasino, betting, bordsspel, video slots, livebetting med mera (leovegas.com 

2019). I reklamfilmen medverkar fyra celebriteter; artisten Pernilla Wahlgren, före detta brottaren Frank 

Andersson, meteorologen Tone Bekkestad och en före detta nyhetsankare Rikard Palm. Den tredje 

reklamfilmen är från spelbolaget Bethard bildades i Malta och erbjuder odds, livepoker, kasino och 

livekasino (bethard.com 2019). I reklamfilmen medverkar fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic och 

skådespelaren Dragomir Mrsic. 

 

Vid en fokusgruppsintervju ses tre till fyra grupper som mest lämpligt för att materialet inte ska bli 

mättat vilket det lätt kan bli om det är fler än fyra grupper (Ekström, Larsson 2010:81). Wibeck 

(2010:62) anser att minst fyra och högst sex personer är lämpligt, för om det är fler i gruppen är risken 

tillbakadragna personer inte kommer till tals. Studiens tre fokusgrupper bestod av fyra personer per 

grupp och grupperna delades upp utifrån ålder, 18-23, 27-35 och 50-65. De tre grupperna delades upp i 

olika åldersgrupper för att söka svar på om deras tolkningar av materialet skiljde sig åt beroende på 

olika generationer. Respondenternas ålder och sysselsättning presenteras i en tabell och för att inte röja 

personernas identitet är de namngivna efter nummer (se bilaga 3). För att få tag på intervjupersoner 

använde vi oss av ett så kallat snöbollsurval och började med att ta kontakt med en eller två personer 

som sedan med hjälp av dem få kontakt med fler personer (Ekström, Johansson 2019:114). De första 

intervjupersonerna kontaktades via telefon och mail efter att vi fått kontaktuppgifter till dem av andra 

studenter. En faktor som kan påverka svaren av intervjupersonerna kan vara om miljön är främmande 

(Wibeck 2010:144).  
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Med respondenternas medgivande valde vi därför att genomföra intervjuerna i miljöer som 

respondenterna var bekväma i som exempelvis deras arbetsplats och i deras hem. Med samtycke av 

respondenterna spelades intervjun in för att vi skulle kunna transkribera materialet i efterhand och 

hålla fokus på samtalet i realtid. Deltagarna informerades om studiens syfte och att de deltog frivilligt 

och därför också kunde dra sig ur när som helst. För att de skulle vara bekväma i samtalet fick de även 

vara anonyma vid presentationen av materialet (Kvale och Brinkman 2013:87).  

 

Under intervjuerna visade vi reklamfilmerna till respondenterna för att de senare skulle diskutera dem 

med hjälp av halvstrukturerade frågor från oss. Ekström och Larsson (2010:80) förklarar att det är 

positivt för studien att använda så kallat stimulusmaterial för att underbygga samtalen under intervjun. 

Det innefattar material som filmer, texter och bilder som deltagarna kan resonera kring. Intervjuguiden 

utformades utefter tre teman; budskap, spelreklam och celebriteter och frågor formulerades efter dessa 

teman (se bilaga 2). Intervjuerna transkriberades och efter avlyssning skrevs intervjuerna först ner ord 

för ord som sedan lästes igenom flertalet gånger. Enligt Glaser och Straus (2009:218) bör kodningen 

utföras genom att man bryter ner, kategoriserar, jämför och klargör begrepp i materialet. Därför 

plockades respondenternas svar ut utefter de teman som intervjuguiden har och komprimerades ihop till 

en sammanfattning utmed frågeställningarna. Efter detta togs citat ut till analysen där åsikterna hade 

likheter och skillnader i svaren.  

 

5.4 METODDISKUSSION 

För att studien ska vara vetenskaplig är det viktigt att ge tillräckligt goda skäl för att påvisa dess 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet syftar till att en mätning ska ge samma resultat vid olika tidpunkter 

och validitet är ett mått på om undersökningen mäter det som är avsett att mäta (Ekström, Larsson 

2010:14,15). Vid kvalitativa studier förväntas däremot resultaten skilja sig åt vid olika tidpunkter för att 

kvalitativ studie är en process. Det är emellertid viktigt att visa på transparens vid kvalitativa studier för 

att genomförandet ska ses som pålitligt (Trost 2010:131). Vi har därför utförligt redovisat hur vi gått 

tillväga för att undersöka studiens empiriska material och tillhandahåller bilagor som kodschema, 

intervjuguide och presentation av respondenterna (se bilaga 1,2,3). Kodschemat till den översiktliga 

kartläggningen och intervjuguiden utformades efter studiens syfte och frågeställningar för att söka 

gardera undersökningens validitet.  

 

Vi har använt samma kodschema till alla nio filmer och samma intervjuguide till alla fokusgrupper, för 

att allt material skulle analyseras ur samma perspektiv. Det har tagits i beaktning att det kan uppstå 

brister i analysen då studiens metoder grundar sig i tolkningar.  
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Tolkningar kan skilja sig åt beroende på vem som analyserar materialet och det är även lätt hänt att 

förutbestämda tankar för vad som kan tänka finnas i materialet påverkar tolkningens utgång (Ekström, 

Larsson, 2010:16). Det är samtidigt omöjligt att inte göra egna tolkningar utan en viss förståelse och 

individuella upplevelser. Uppfattningar och kunskaper om världen och människor är sådant som leder 

till hur olika tecken tolkas (Bergström, Boréus, 2012:31). Emellertid har vi varit medvetna och följt de 

metodregler och kriterier som finns för vetenskapliga tolkningar för att resultatet ska bli så tillförlitligt 

som möjligt. Vi har tagit hänsyn till all tillgänglig information från intervjusvaren och reklamfilmerna 

samt varit öppen för alternativa tolkningar av allt material. Vi har påmint varandra att vara kritisk till 

våra egna fördomar och varit medvetna om att vissa sociala handlingar i materialet kan ha olika 

betydelser beroende på sammanhanget det förekommer (Ekström, Johansson, 2019:14,15).  
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6. ANALYS 

_________________________________________________________________________ 

6.1 ÖVERSIKTLIG KARTLÄGGNING - NIO REKLAMFILMER 

Analysen inleds med en översiktlig kartläggning av nio reklamfilmer i syfte att välja ut tre representativa 

reklamfilmer som ska analyseras djupgående i kommande avsnitt. I den översiktliga kartläggningen tog 

vi fasta på sex aspekter: miljö, framställning av kändis, känsla som förmedlas, bolagens framställning, 

text och helhetsintryck (Se bilaga 1). Översikten fokuserar endast att kartlägga manifesta tecken i 

reklamfilmerna. 

 

Den första punkten handlar om i vilken miljö reklamfilmerna utspelar sig. De miljöer som var mest 

förekommande i de nio reklamfilmerna var i celebriteternas “egna” miljö. Det vill säga att simmerskan 

Sarah Sjöström simmar i reklamfilmen och att före detta fotbollsspelaren Glenn Hysén spelar ett 

fotbollsspel. Kampmiljöer och kasinomiljöer var även det vanligt i reklamfilmerna. Den andra punkten 

handlar om på vilket sätt celebriteten framställs. Det som var återkommande här var att celebriteten 

framställdes som en kämpe, självsäker, vardagsperson, lyxig eller auktoritär. Den tredje punkten handlar 

om den känsla som bolagen enligt översikten vill framställa. Här var det många olika känslor som 

förmedlades och exempel på detta är bland annat känslan av enkelhet, lyx eller gemenskap. Den fjärde 

punkten handlar om hur bolagens tjänst tar plats i reklamfilmen. Det som kunde utläsas här var att 

reklamfilmerna fokuserade mer på celebriteten än på tjänsten som säljs. 

 

Den femte punkten som analyserades handlade om texten i reklamfilmerna. Det här innefattade finstilta 

som ofta förekommer i slutet av reklamfilmerna. Fyra av nio reklamfilmer hade inte någon information 

om åldersgräns, hjälp för spelproblem eller regelhänvisning medan fem av nio reklamfilmer hade detta. 

Den sjätte och sista punkten handlar om helhetsintrycket där alla tidigare punkter sätts samman. Tre av 

nio reklamfilmer hade en tydlig koppling till kändisen som stod bakom produkten och talade för den. 

Det här kan vara en faktor till att kartläggningen även visade på att det inte alltid framgick att det 

handlade om spel om pengar online i reklamfilmerna. Den enda gången det framgick i dem var när 

logotyp och en liten slogan uppkom i sista scenen av reklamfilmerna. Sammanfattningsvis tyder 

kartläggningen på att de flesta reklamfilmerna urvalet utgick ifrån, ofta innefattade irrelevanta inslag 

som inte handlade om onlinespel direkt. Spelbolagens tjänst framgick knappt under reklamfilmens gång 

då celebriteten stod i fokus.   
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6.2 DJUPGÅENDE ANALYS - TRE REKLAMFILMEN 

_________________________________________________________________________ 

6.2.1 BET365 

Den första analysen gjordes på reklamfilmen från Bet365 där skådespelaren Mikael Persbrandt deltar. 

Reklamfilmen varar i 30 sekunder (youtube.se 2019).  

 

 

 

Det som syns i den denotativa nivån är Mikael Persbrandt i en miljö som liknar en biljardhall. Det kan 

utläsas genom de biljardbord som syns i bakgrunden. Persbrandt talar om onlinespel samtidigt som han 

står i en spelhall med Bet365 på sin mobildisplay. Persbrandt säger “Du hittar oss i världens alla hörn”. 

Efter det citatet uppkommer scener där olika människor använder sig utav Bet365. Bland annat på en 

strand med vänner, en man som är ute och springer genom en gränd, en bar full med människor, i en 

frisörsalong, på en balkong med mera. Citatet och iscensättningen här kan tolkas på en konnotativ nivå 

som att Bet365 är ett stort företag som finns tillgängligt i övriga delar av världen. Det kan stärkas genom 

att varje sekvens i filmen byter miljö mellan en strand, en frisörsalong, en stadsmiljö med snö och en 

supportermiljö på en bar. Ur ett annat perspektiv skulle miljön kunna spegla den vardag de olika 

personerna i reklamfilmerna har där spelandet är en del av den.  

 

I nästan alla sekvenser som visas upp, spelar en person på Bet365 i en social miljö. Spelandet sker 

tillsammans men även enskilt i reklamfilmen och de gånger det sker enskilt är personerna i en miljö 

med andra människor. Det kan förstärkas genom att ge uppfattningen om att spelandet via Bet365 är 

deltagande, det vill säga är något som görs ihop med andra. Att spelandet framställs som vardagligt och 

deltagande kan liknas vid det Binde (2005:58) diskuterar gällande den kritik spelreklam fått för att 

upprätthålla en idealbild. Denna idealbild säger åt oss hur vi ska se ut och hur vi bör bete oss. 
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Reklamfilmen avslutas med att alla personer som varit i fokus i vardera scen tittar in i kameran medan 

Persbrandt säger “Vi finns överallt, vi ser allt”, “Bli medlem i världens största bettingsajt “, “Bli 

medlemmar hos Bet365”. De här citaten kan tolkas som att Bet365 är en uppdaterad sida som ständigt 

håller koll på betting och vilka viktiga matcher som spelas när. De är uppdaterade och kapabla att lyssna 

på vad du har att säga som konsument. Det här kan vidare kopplas samman till teorin Brand identity där 

varumärket ses som en organisation. Med det menas att bolaget fokuserar på en organisations 

ståndpunkter och värderingar (Aaker 2002:83).  

 

Slutligen syns en liten text där regler, villkor, åldersgräns och en webbsida med hänvisning till dem med 

spelproblem. Ännu en kritik Binde (2005:112) belyser är att spelreklamen försöker förmedla känslor 

som inte alltid kanske stämmer överens med spelandet i verkligheten. Det faktum att spel kan orsaka 

beroende framkommer inte i den här reklamfilmen. Däremot visas en liten text i slutet av reklamfilmen 

där hänvisning till stödlinje för dem med spelproblem, vilket kan tolkas som att spelbolagen ändå vill 

förtydliga att det kan uppstå en negativ effekt av att spela om pengar. Textens format är en liten 

teckenstorlek som bidrar till att fokuset inte läggs på denna text och det kan vidare tolkas som att 

spelbolagens reklamfilm undanhåller de negativa effekterna av spelandet som kan uppstå på grund av 

detta. Utifrån den denotativa nivån är det män i medelålder med olika etnicitet som är i fokus i filmen 

och ibland syns kvinnor men endast i bakgrunden. Under hela reklamfilmens gång syns Bet365s display 

i personernas händer och displayen ger av sig ett grönt ljus. Ett genomgående tema som kan utläsas är 

att alla personer som deltar, filmas utifrån en vinkel ur ett underperspektiv och att möbler och andra 

detaljer går i färgen grön. 
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Enligt den konnotativa nivån framställs Persbrandt som lugn genom det dova tonläge han använder och 

tillskrivs makt genom vinkeln av bilden som är underifrån. Samma sak gäller övriga personer som är i 

fokus och deltar i reklamfilmen. Det här är något som en av de tre analysverktygen från multimodal 

analys berör, där olika vinklar kan spegla makt eller underordning (Boréus, Bergström 2018:358).  

Något mer som kan spegla personernas makt och auktoritet i reklamfilmen är de sista sekvenserna när 

alla tittar rakt in i kameran på ett bestämt sätt. De kan upplevas som självsäkra och förtroendeingivande 

och därför även uppfattas som inkluderande, när mottagaren får ögonkontakt med personerna. Boréus 

och Bergström (2018:358) förklarar att inkluderandet av mottagare sker via ögonkontakt rakt framifrån. 

Inkluderandet kan vidare tolkas som att du som medlem i Bet365 har makten över spelet. Persbrandt 

kan tänkas framställas som en aktiv och engagerad “spelare” för Bet365, något som den andra 

analysfunktionen från multimodal analys handlar om (Boréus, Bergström 2018:371). Persbrandt 

använder handgester, ansiktsuttryck, intresseväckande tonlägen med mera och detta är något som kan 

tänkas göra honom mer trovärdig än om han hade stått still och sagt färre ord.  

 

Persbrandt talar om Bet365 genom hela reklamfilmen vilket också kan tolkas som att han står bakom 

tjänsten och blir mer trovärdig. Att Persbrandt kan uppfattas som trovärdig skulle kunna påverka 

mottagarnas uppfattning om spelbolaget. Det här skulle kunna vara en fördel för varumärket men även 

en nackdel om celebriteten skulle få negativ publicitet från utomstående faktorer. Detta skulle i sin tur 

kunna skada varumärket (Kwak, Sung, Chan-Olmsted 2018 :102) då Persbrandt är starkt kopplad till 

tjänsten om något sådant skulle ske. Här går det vidare att se till vad McCracken talar om när det sker 

en överföringsprocess när celebriteten skapat värde för en produkt och konsumenten kan uppleva en 

gemensam kulturell betydelse (Fleck, Korchia, Le Roy 2012:653). När en sådan överföring sker kan 

celebriteten upprätthålla en idealbild som Binde (2005:112) i sin tur menar påverkar 

konsumentbeteendet. 
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6.2.2 LEOVEGAS 

 

I den här reklamfilmen från Leovegas deltar sångaren Pernilla Wahlgren, före detta brottaren Frank 

Andersson, sångaren Tommy Nilsson, meteorolog Tone Bekkestad och före detta nyhetsankaret Rikard 

Palm. Reklamfilmen varar i 30 sekunder (youtube.se 2019). 

 

 

 

På en denotativ nivå är det första som syns i reklamfilmen ett rum med möblemang som är mörkröda 

med gulddetaljer. På en konnotativ nivå kan rummet liknas vid ett hotellrum som kan utläsa en 

exklusivitet. Det kan läggas märke genom de tygklädda möblerna i scenen och den mörka dova 

ljussättningen. Det går även att utläsa en form av exklusivitet genom att titta på karaktärernas klädval. 

Frank Andersson bär en morgonrock som också den är guldfärgad och Tommy Nilsson bär en 

frackkostym som är en sorts högtidsklädsel. Pernilla Wahlgrens stämma hörs där hon säger 

“Godmorgon lilla Frank, det är morgon igen” samtidigt som hon öppnar gardinerna och tittar mot 

Andersson som är sängliggandes. I samband med det här börjar fågelkvitter höras och fortsätter genom 

hela reklamfilmen som kan förstärka känslan av en tidig morgon. 

 

Wahlgren står och tittar på Andersson glatt medan han hälsar “Godmorgon” tillbaka och samtidigt tittar 

in i kameran och han pekar mot den “Så ni vet så samlar jag på mina favoriter”, säger Andersson. På 

konnotativ nivå kan det utläsas att Wahlgren framställs som en glad och positiv person pågrund av 

hennes leende och ljusa ton på rösten. Hon kan samtidigt tolkas som passiv för att hon endast säger 

några få ord. Till skillnad från Wahlgren så kan Andersson tillskrivas auktoritet genom sin röst, och den 

position han har i reklamfilmen. Andersson passas upp av andra personer under filmens gång och kan 

därför uppfattas som en person som har pengar och därför råd att köpa sådana tjänster.  
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Vidare kan den auktoritet som tillskrivs Andersson och den passivitet som tillskrivs Wahlgren, bero på 

att de är filmade ur olika vinklar (Boréus, Bergström 2018:362).  

Andersson filmas ofta bakifrån och från sidan istället för framifrån. Detta kan även handla om den roll 

de får av produktionen och ett annat tecken som kan tyda på det här är att det bara är Andersson som 

säger någonting som kan kopplas till onlinespel. Tommy Nilsson är emellertid med en kort sekvens och 

har där ett glatt och framåt beteende till Andersson. Det kan tolkas genom det faktum att Nilsson 

kommer in i rummet med armarna öppna och tittar mot Andersson samtidigt som han sjunger med ett 

leende. Med tanke på att Andersson inte har denna jargong till andra personer i reklamfilmen kan detta 

tolkas som att Nilsson också är en auktoritär person. 

 

Enligt den denotativa nivån kan vi se att Andersson möts av en person som ger honom en kopp kaffe 

för att sedan sätta sig och ta del av nyheterna. Nyheterna är inga vanliga nyheter utan före detta 

nyhetsankaret Rikard Palm sitter i en soffa tillsammans med Wahlgren för att berätta om vad som hänt. 

“Nyheter tack” säger Andersson bestämt medan Wahlgren gör någon form av introduktionsljud för 

Palm, som ska berätta om nyheterna. “Nyheter med väder idag”, säger Palm. “Vi spolar fram till väder 

direkt”, säger Andersson direkt efter. På konnotativ nivå kan det här vara ett ytterligare tecken på 

auktoritet Andersson tillskrivs, när han beordrar med bestämd ton att skippa nyheterna då han bara vill 

höra vädret. Genom de här faktorerna kan en koppling dras till hur ditt liv kan tänkas bli om du spelar 

på Leovegas, vilket är lyx och förmögenhet. Det här går vidare att se till hur Dahlén och Lange 

(2011:217) resonerar om att celebriteten kan spegla mottagarnas mål de strävar att uppnå. Även Binde 

(2005:59) stärker det här då han menar att konsumenter förstärker idealbilden för hur man ska vara som 

person. Något som Andersson trycker på då han säger “Jag samlar på mina favoriter”. Det kan tolkas 

som att han syftar till något spel han brukar spela där han samlar på en viss förmögenhet. Gör du som 

han, kan du hamna i samma sits.  

 

Det går att utläsa att de kända personer som framställts i reklamfilmen har blivit placerade i sina “rätta 

element” om det utgår från yrkesbefattning och varför personerna är kända. Det vill säga när artisterna 

Pernilla Wahlgren och Tommy Nilsson sjunger varje gång de pratar och att meteorologen Tone 

Bekkestad och nyhetsankaret Rikard Palm tar hand om nyheterna. Det här kan kopplas till kongruens 

inom McCrackens (2012) överföringsmodell där modellen förklarar på vilket sätt kända personer kan 

förmedla en mening till en produkt när det finns ett samband mellan personen och produkten/tjänsten.  
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Vidare på denotativ nivå befinner sig Palm och Wahlgren sig i sovrummet medan nyhetsankaret Tone 

Bekkestad berättar om dagens väder på norska. Bekkestad säger “Med chanser för lite guldregn” under 

väderprognosen samtidigt som Leovegas logotyp dyker upp i helbild. Leovegas logotyp syns i bild 

under hela filmens gång som exempelvis på sängen som Andersson låg i början på filmen. På konnotativ 

nivå kan det tolkas som att Bekkestad syftar till spelsajten Leovegas när hon läser upp nyheterna och 

säger “Med chanser för lite guldregn”. Väderprognosen hon rapporterar om kan tänkas handla handla 

om vilken dag det är passande att spela eller inte, istället för en vanlig väderrapportering.  

 

Genom det sättet Bekkestad och Andersson porträtteras i reklamen kan det tolkas som att de står bakom 

tjänsten som säljs, för att dem två är de enda som nämner spel specifikt. Det här kan vidare kopplas 

samman med McCrackens (2010:653) modell som handlar om sambandet mellan celebritet och 

varumärke. Det här är något som skulle kunna tolkas uppstå när Andersson talar om tjänsten även fast 

att det endast nämns i en mening. Precis som i reklamfilmen från Bet365 kan det starka sambandet vara 

en risk för varumärket bolaget har byggt upp. Detta på grund av om negativ publicitet om celebriteten 

uppdagas kan det således skada varumärket (Kwak, Sung, Chan-Olmsted 2018 :102).  

 

 

 

Utöver dessa tecken nämns onlinespel av en inklippt röst och därefter kommer en liten text som hänvisar 

till stödlinjen för spelberoende. Det här skulle kunna tala mot att celebriteterna står för tjänsten, då det 

är berättarrösten som till största del talar om tjänsten. För att samband mellan celebritet och tjänst ska 

kunna skapa trovärdighet är det av vikt att celebritetens roll i reklamen är tydligt kopplad till spel (Fleck, 

Korchia, Le Roy 2012:653). Det här är däremot något som inte förekom i reklamfilmen. Scenen fortgår 

och en röst säger “Vinn i din mobil just nu, 124 miljoner i jackpott” Därefter visas en liten text gällande 

åldersgräns, regler och villkor samt en stödlinje att kontakta vid spelberoende.  
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I sista scenen möts Andersson i dörren av Tommy Nilsson som sjunger “Öppna din dörr”. Medan 

Andersson går fram till Nillson och ger honom en kram säger han högt “TOMMY”. På konnotativ nivå 

kan det i sista scenen uppstå en känsla av vänskap och gemenskap när Andersson och Nilsson kramas. 

Detta är något som skulle kunna bidra med en mer positiv känsla för mottagare som tittar på 

reklamfilmen. Det kan även kopplas samman med McCrackens teori om hur celebriteter tillskriver ett 

budskap eller känsla till en tjänst och i detta fall gemenskap (Fleck, Korchia, Le Roy 2012:653). 

 

6.2.3 BETHARD 
 

I denna reklamfilm deltar Dragomir Mrsic som är skådespelare och utövar kampsporten taekwondo 

och fotbollsproffset Zlatan ibrahimovic. Reklamfilmen varar i 1 min och 42 sekunder. 

 

 

 

I början på reklamfilmen syns enligt den denotativa nivån, Dragomir Mrsic och Zlatan Ibrahimovic. 

Båda två fräser mot varandra och scenen har en mörk ljussättning. I bakgrunden syns eld, vapen, 

taggtråd, trälådor och under filmens gång ser vi dem framifrån eller från sidan. Båda celebriteterna har 

bar överkropp som glänser och under reklamfilmens gång hörs explosioner och läten. Ju längre 

reklamfilmen fortgår blir musiken allt mer intensiv, snabbare och högre. Enligt en konnotativ nivå kan 

Ibrahimovic och Mrsic minspel och kroppsspråk tolkas som en kamp dem emellan och den miljö scenen 

spelas upp i förstärker tolkningen av ett krigsscenario. Musiken som blir intensivare och högre under 

scenen och den mörka ljussättningen är också komponenter som stärker denna tolkning. Enligt en 

denotativ nivå syns Mrsic skjuta med ett vapen mot en lejonstaty som är gjord av sten.  Sedan går statyn 

sönder och ur stenspillrorna dyker Ibrahimovic upp med knytna nävar och ett argsint ansiktsuttryck.  
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Ibrahimovic står bredbent och vrider nacken så att det knäcker medan Mrsic springer upp mitt mot 

Ibrahimovic och utbrister i ett vrål. Mrsic och Ibrahimovics bara överkroppar kan tolkas enligt en 

konnotativ nivå som styrka för att deras muskler är spända och det som glänser på kropparna kan tolkas 

som svett. I olika klipp ryter Mrsic och Ibrahimovic och på grund av de vinklar de filmas, kan det tolkas 

som att de ryter mot varandra. I många sekvenser har de båda händerna knutna vilket kan tolkas som att 

de är redo för strid som kan bidra till känslan av att det är ett maktspel, där någon av dem vinner och 

den andre förlorar. Det här kan i sin tur kopplas till att onlinespel är en spännande kamp för att vinna 

pengar.  

 

 

 

Tillslut får reklamfilmen en helomvändning och musiken tystnar. Ibrahimovic ansiktsuttryck förändras 

från vrede till neutralt och säger “Detta känns lite löjligt, Vi skiter i det här”. Från att reklamfilmen har 

fokuserat på kamp övergår den till en annan miljö. En miljö som är ljusare där det kan liknas vid ett café 

där en lp-skiva spelas med musik och koppar med te är i fokus. Ibrahimovic och Mrsic sitter på varsin 

sida av bordet, nedhasade i sina stolar. Ibrahimovic säger “soft”, Mrsic svarar “Ja, riktigt soft”. När 

scenen ändras till en annan miljö kan det tolkas som att de är på ett café enligt den konnotativa nivån 

med tanke på möblemanget och de stora skyltfönster med text på. Det kan vidare tolkas som att 

Ibrahimovic och Mrsic inte behöver vara “tuffa” längre och tävla utan istället kan vara “soft”, som de 

säger. Med tanke på att Bethards slogan i reklamfilmen är “be soft” kan en form av fasad utläsas som 

celebriteterna upprätthåller. Med detta menas att de har en tuff personlighet utåt men en mjukare inre 

personlighet. Det kan kopplas till hur Dahlén och Lange (2011:217) talar om celebriteter blir som en 

ikon för mottagarna och deras mål. Språket övergår sedan till ett slaviskt språk, något som blir svårt att 

översätta.  
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När Mrsic och Ibrahimovic börjar prata på ett annat språk än svenska kan den som tolkar filmen få en 

känsla av att det ska kännas lite “hemligt” om språket inte förstås av mottagaren och därför kan tänkas 

gissa vad de säger till varandra. Det kan vidare tolkas på ett annat sätt för mottagare som förstår språket.  

Slutligen kommer en text upp i mitten av rutan där det står “be soft” tillsammans med Bethards logotyp. 

Logotypen skulle enligt den konnotativa nivån kunna kopplas till Mrsic och Ibrahimovic sätt att hålla 

händerna i första sekvensen på reklamfilmen. Deras knutna händer och Bethards logotyp kan bidra till 

att förstå vilket spelbolag det är, om mottagaren känner till bolagets logga sedan tidigare. Det går att 

appliceras genom teorin Brand identity där mottagarens beslutsprocess ofta påverkas av känslomässiga 

associationerna till varumärkets symbol, alltså logotypen (Aaker 2002:85). Om vi ser utifrån ett 

varumärke som organisation där företagets värderingar står i fokus och kopplar samman detta med 

McCrackens kongruens begrepp, går det att utläsa att de knutna nävarna, logotypen och celebriteternas 

personligheter stämmer överens (Fleck, Korchia, Le Roy 2012:653). Lindkvist (2017:91) stärker dessa 

perspektiv där han anser relevansen är viktig för utan tydligt budskap tappas kopplingen mellan 

celebritet och tjänst. 

 

Under hela reklamfilmens gång är vinklarna ur ett öga mot öga perspektiv där vi får se celebriteterna 

framifrån och ibland från sidan. Det är något som skulle kunna tolkas som deltagande där mottagaren 

inte är helt inkluderad i vad som sker, men skapar känslan av att stå på sidan. Det går att se genom 

Boreús och Bergströms (2018:62) tre analysverktyg från multimodal analys där de talar om vinklar som 

ett medel att tillskriva makt och underordning. Trots att celebriteterna är aktiva fysiskt i reklamfilmen 

kan de upplevas som passiva ur ett perspektiv på det sättet att de inte bokstavligen uttalar sig om 

onlinespel. Det här skulle vidare kunna vara något som blir en motsats till den kongruens mellan 

logotypen och celebriteterna som nämndes tidigare. Detta genom att de inte nämner något om spel om 

pengar alls i hela reklamfilmen. Ett tecken på att kongruens däremot finns i reklamfilmen, är relationen 

mellan Zlatan som är fotbollsspelare och själva bettingbolaget Bet365. Här kan det tänkas uppnå en viss 

kongruens (Chedi 2008:2), för att betting är starkt sammankopplat med sport och många väljer att betta 

på matcher de är intresserade av, och vidare matcher som Zlatan bland annat kan antas spela i. 
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6.2.4 SAMMANFATTNING 
 

Sammanfattningsvis kan vi se att reklamfilmerna har olika fokus på hur de ska locka mottagarna till 

dess tjänst och spel om pengar gestaltas olika. Bet365 väljer att gestalta Persbrandt som en trogen spelare 

och pratar om tjänsten som säljs i reklamfilmen medan resterande spelbolag inte är tydliga med detta. 

Fokuset ligger alltså på att antingen skapa roliga och intresseväckande sammanhang som mottagarna 

kan tänkas förväntas lockas av eller att skapa en bild av spel om pengar utifrån vad tjänsten erbjuder. 

Celebriteterna blir enligt analysen oftast bara en ytlig del av budskapet som förmedlas och inte som den 

grundläggande anledningen till förmedlingen av budskapet.  
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6.3 ANALYS FOKUSGRUPPSINTERVJUER 

_________________________________________________________________________ 

 

Svaren från respondenterna presenteras utefter de teman vi följt i intervjuguiden. De första frågorna i 

intervjuguiden som inte kräver längre svar från respondenterna presenteras sammanställt nedan. 

Respondenternas ålder och sysselsättning presenteras i en tabell och för att inte röja personernas identitet 

är de namngivna efter nummer (se bilaga 3). 

 

Majoriteten av respondenterna kände igen de tre reklamfilmer som visades från Bet365, Leovegas och 

Bethard. Alla förutom en respondent kände igen de celebriteter som deltar i reklamfilmerna. Den som 

inte kände igen celebriteten tillhörde den äldre fokusgruppen och är inte heller aktiv på sociala medier, 

internet eller ser på traditionell TV. Enda skillnaden mellan de tre fokusgrupperna var att den yngre och 

mellersta fokusgruppen ser mindre på TV men rör sig mer på internet och streamingsajter. Den äldre 

fokusgruppen tittar mer på TV men är mindre aktiva på internetsidor. Av 12 respondenter tyckte 10 att 

reklamfilmerna inte var tilltalande. Resterande två respondenter hade inte någon åsikt om detta. Ingen 

utav respondenterna hade någon koppling till onlinespel eller spelat själv.  

 

6.3.1 BUDSKAP 

 

Bet365 

De känslor och tankar som uppkom från intervjupersonerna efter att reklamfilmen från Bet365 visats 

var att den uppfattades som seriös, motiverande, mäktig, spelade på gemenskap, var social och festligt. 

I  den  mellersta fokusgruppen  uttrycker  Respondent  5  att  reklamfilmen får denne att vilja delta i  de 

sociala sammanhang som scenerna visar upp: 

 

Mitt första intryck var att de ville att det skulle se coolt ut att spela. Man vill som vara 

med. Alltså situationerna var ju liksom folk som var ute och hade kul, snygga människor, 

framgångsrika som socialiserade (R5: 34 år, butikssäljare). 

 

När respondenten uttrycker en önskan av att vara med i en sådan omgivning som reklamen visar upp, 

kan det tänkas att situationen ses som något att sträva efter. Att framgång uppnås via sociala 

sammanhang med snygga människor och därför får första intrycket att de [spelbolaget] vill att det ska 

se coolt ut att spela om pengar. Respondent 8 i samma grupp tycker den är lite tjatig i en negativ ton 

och uttrycker som att “Den känns ju lite tjatig nästan. När han upprepar det dära..bli medlem, bli 

medlem, bli medlem.” Den här respondenten uttrycker ett annorlunda synsätt än respondent 5, vilket 

kan betyda att de inte har samma kriterier för vad som anses som framgång. Det kan även betyda att de 

fokuserade på olika saker i filmen och därför tolkar det olika.  
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De olika synsätten kan också vara resultatet av att den här respondenten hakade upp sig på upprepningen 

och störde sig på det och därför inte reflekterade över resterande faktorer i scenerna. Att det var flera 

respondenter som tyckte att filmen är festligt, social och spelade på gemenskap skulle kunna påverka 

dem i en negativ riktning om det skulle ses genom det sätt Binde (2005:112) menar med att det kan 

påverka konsumenter i en negativ riktning. Av den orsaken att spel om pengar kan porträtteras som 

roligt och spännande fastän det kan finnas negativa konsekvenser av att spela om pengar. Svaren från 

de två respondenterna ovan kan delas in enligt de olika tolkningsmomenten i Stuart Halls (2012:169) 

kommunikationsmodell. Respondent 5 som fick känslan av att vilja delta kan tänkas ha en dominerande 

tolkning, vilket menas att budskapet avkodats inom den referensram som det har kodats. Eftersom 

respondenten är positiv till reklamens inslag kan det betyda att budskapet avkodades utefter vad 

spelbolaget vill tänkas förmedla. Respondent 8 som är mer kritisk till inslagen, kan vidare tänkas ha en 

förhandlande tolkning och avvisar budskapet. Det avvisades pågrund av att inslaget anses tjatigt och 

därför upplevs som negativt.  

 

Majoriteten av respondenterna menade att Mikael Persbrandt verkar vara engagerad som om att han 

spelar för bolaget själv. Respondent 6 i mellersta fokusgruppen, uttryckte sig även om att spelbolag i 

allmänhet kan få folk att tro att celebriteterna också är medlemmar och spelar. Det kan vidare kopplas 

till McCrackens överföringsmodell där i det här fallet så har celebriteten lyckats skapa trovärdighet och 

värde för tjänsten (Fleck, Korchia, Le Roy 2012:653). Vidare menade respondent 3 i den äldre 

fokusgruppen, att onlinespel framställs som något speciellt fastän det i själva verket kanske inte är det. 

Det här kan i sin tur kopplas samman med hur Binde (2005:58) diskuterar reklamens upprätthållning av 

en bild som inte alltid är realistisk.  

 

Leovegas 

Reklamfilmen från Leovegas hade mindre än hälften av respondenterna sett men kände ändå till 

celebriteterna som medverkar. De känslor som dominerande i alla fokusgrupper var ord såsom; roligt, 

positivt, fartfyllt, lyx och tjatigt. Den här reklamfilmen var majoriteten av respondenterna inte positiv 

till och respondent 9 i den yngre fokusgruppen uttrycker sig “Det framkommer inte att det är spelreklam, 

det är som att de vill dölja något”. Respondentens citat kan tolkas som att de inte riktigt tar till sig det 

som reklamen är tänkt för, det vill säga att locka mottagaren till att spela. Respondenten upplever att 

något döljs och genom att titta på andra respondenters svar tyder detta på att respondenterna syftar på 

spelberoende och andra konsekvenser som kan uppstå av spelandet. Det kan sägas att budskapet 

avfärdas där det dominanta budskapet tillkännagavs av mottagaren men att budskapet ändå inte 

accepteras helt.   
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Den förhandlande tolkningen i Halls kommunikationsmodell (2006:169) är ett mellanting av antingen 

acceptans eller avvisning av budskapet. Detta kan vidare tolkas som att mottagarna är medvetna om vad 

som förmedlas till dem och genom att de redan har en åsikt om spelreklam och på så sätt inte tar till sig 

budskapet. I den yngre fokusgruppen uttrycker Respondent 10 sig kritiskt till spelreklamen som visats 

från Leovegas och säger “De har kastat in alla kändisar de har hittat för att locka konsumenter”. 

Respondenten kan tolkas vara medveten om vad som förmedlas och genom att applicera sina tidigare 

erfarenheter till spel om pengar har personen redan en negativ tanke kring utformningen av reklamen. 

Vidare att en celebritet används i marknadsföringen skulle kunna göra budskapet ännu otydligare med 

tanke på att de bara “kastat in” olika kändisar. Det här resonemanget kan vidare kopplas till McCrackens 

överföringsmodell (Fleck, Korchia, Le Roy 2012:653) och i detta fall har inte kongruensen mellan 

celebritet och tjänst lyckats framgå enligt respondenterna. Överlag uppskattades inte reklamfilmen och 

den upplevdes som otydlig då celebriteterna inte har någon koppling till onlinespel. Respondenternas 

resonemang stärker tidigare forskning från Novus (sverigesannonsorer.se 2018) om att åtta av tio är 

negativa till marknadsföring som innefattar en känd person. I den mellersta fokusgruppen uttrycker 

Respondent 5 ett missnöje över att det kallas kasino och tycker det mer är av ett lotterispel:  

 

Också att dom kallar det kasino... det där är ett lotterispel. Jag vet ju att det finns mycket 

sånt på kasinon men… (R5: 34 år, butikssäljare). 

 

Även här kan det utläsas någon form av missförtroende till spelreklam. Detta genom att respondenten 

påstår att allt som sägs vara kasinospel egentligen handlar om ett lotteri där ingen skicklighet krävs, det 

är slumpen som avgör. Den här respondentens resonemang går att se vad Hall (2012:169) menar med 

oppositionell tolkning. Respondenten bokstavligt förstår att det i reklamen sägs kasino samtidigt som 

meddelandet ändras utefter sin egna referensram och tycker istället att det ska kallas lotterispel.   

 

 

Bethard 

Reklamfilmen från Bethard kände endast hälften av respondenterna till och den har setts online på nätet 

eller i korta sekvenser på traditionell TV. Återkommande känslor från respondenterna i alla tre grupper 

var att reklamen är; mäktig, krigsaktig, action, macho, stereotypisk och löjlig. Respondent 9 i yngre 

fokusgruppen, uttryckte även sig om att det ska se coolt ut men att det nästan blir lite överdrivet när de 

vrålar mot varandra [Mrsic och Ibrahimovic]. Det här kan kopplas till hur en idealbild framställs i 

reklamen (Binde 2005:112) där att vara “cool” är något du vill associeras med och reklamen skapar 

känslan av att vara cool om du spelar om pengar. Budskapen som förmedlas i spelreklam har även 

kritiserats för att framställa vinsterna som en faktor till lycka. Spelandet porträtteras även som något 

roligt och spännande i vardagen som i sig kan leda till spelberoende (Binde 2005:112).  
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När reklamfilmens actiontema övergår till en mer lugnare stämning upplevdes reklamfilmen som mer 

avslappnad och två respondenter i yngre fokusgruppen förklarar: 

 

De är mer vardagliga i denna scen (R12: 23 år, Student). 

 

Deras slogan för denna reklamfilm är Be soft och detta framkommer genom att de är 

avslappnade i slutet (R11: 23 år, Byggnadsingenjör). 

 

Det kan ses som att respondenterna ser celebriteterna som vanliga personer men att den bild som 

celebriteterna upprätthåller kanske inte är den “riktiga persona” de har. Genom att gestalta celebriteterna 

som “vanliga” människor skulle kunna ses som unikt och intresseväckande då det inte är av vana att se 

dem i ett sådant sammanhang. Citaten ovan kan kopplas till teorin Brand identity där varumärket ses 

som en organisation (Aaker 2002:82). Då Bethards slogan till reklamfilmen är “be soft” och 

iscensättningen är “soft” kan det alltså spegla bolagets värderingar. Reklamfilmen fick däremot kritik 

av respondenterna för att den inte talar om för tittaren att det handlar om spel om pengar. 

 

Majoriteten av respondenterna påpekade även att ingen av celebriteterna talar om onlinespel 

uttryckligen, vilket bidrar till att reklamfilmen ses som otydlig och osammanhängande. Detta skulle 

även kunna peka på att kongruensen inte har uppstått mellan celebritet och tjänst som bolagen bör få 

fram (Fleck, Korchia, Le Roy 2012:653). Att kongruens är av vikt för att nå ut med sin reklam är något 

som även Lindqvist (2017:91) stämmer in med. I den mellersta åldersgruppen diskuterades det vad 

statyn av lejonet symboliserar. Respondent 8 och 6 tolkar det som att det är en peak till Leovegas, vars 

logotyp är ett lejon, medan respondent 7 tolkar det som att det är Zlatan Ibrahimovic som är lejonet 

[som sprängdes], för att Zlatan brukar kalla sig själv för ett lejon:  

 

Har det inte med Zlatan å göra? Han brukar ju säga att han är ett lion. Lions won’t 

compare themselves with humans. Han sa det när han kom tillbaka från skadan sist. Han 

var som inte en människa, utan ett lejon (R7: 28 år, Rörmokare). 

 

Respondentens citat ovan skulle kunna tolkas som att Zlatan har en image som han vill upprätthålla och 

på så sätt kan detta citat liknas vid det “vardagliga citatet” tidigare i texten där celebriteten står bakom 

en persona denne inte är. Respondenternas olika tolkningar av budskapet med lejonstatyn kan grunda 

sig i att de har olika förkunskaper och därför avkodar budskapet olika, vilket stämmer överens med hur 

Halls (2012) kommunikationsmodell är utformad. Här kan det tänkas att spelbolaget formade (kodade) 

budskapet med lejonstatyn utefter ett visst socialt synsätt som kräver en förkunskap om Zlatan. Eftersom 

det bara var en av respondenterna i gruppen som visste att han brukar kalla sig själv för “lion” tolkade 

de andra det på ett annat sätt. Vidare fortsatte diskussionen om varför de börjar prata på ett annat språk 

i scenen när de dricker té och Respondent 5 resonerade kring att det kanske är för att det ska bidra till 

att människor ska prata om reklamen:  
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Typ att folk ska prata om det, prata om reklamen. Det kan jag tänka mig...Aaa, jag tror 

att de bara vill ha en lång reklam. Typ för att få folk att komma ihåg den för det händer 

inte så mycket i den egentligen den större delen. Så sitter de och pratar på ett språk man 

inte förstår (R5: 34 år, Butikssäljare). 

 

Genom det här citatet går det återigen utläsa att spelreklamen uppfattas som otydlig och inte har någon 

större relevans. Citatet kan peka på att utformningen fokuserar på att mottagaren ska komma ihåg 

reklamen oavsett om reklamen är tydlig i vad som förmedlas eller inte. Fokuset ligger alltså inte på 

tjänsten som säljs utan mer på att utformningen av reklamen ska vara rolig. Ingen av respondondenterna 

förstår språket vilket bidrar till att budskapet tolkades som enligt ovan. Om respondenterna hade förstått 

språket hade kanske budskapet tolkats på ett annat sätt utefter vad de faktiskt sa i filmen. Scenen kan 

alltså tolkas rikta sig till de som förstår språket och inte till dem mottagare som reklamen faktisk sänds 

ut till, vilket är svenskar. Beroende på om du förstår språket eller inte, kan även budskapet på så sätt få 

olika innebörd. Efter att alla respondenter fått ta del av de tre reklamfilmerna från Bet365, Leovegas 

och Bethard ställdes frågan varför de tror spelbolag använder sig utav kändisar i sin marknadsföring. I 

äldre fokusgruppen uttrycker sig tre respondenter såhär angående denna fråga:  

 

Att de försöker dra mer folk till sig då man lockas av celebriteten (R1: 65 år, Pensionär). 

 

Man kommer ihåg reklamen genom celebriteten eller tvärt om, lite psykologisk (R3: 53 

år, Rörmokare). 

 

Hon verkar sund, då kanske man köper (R4: 55 år, Förskollärare). 

 

Respondenternas svar pekar på att mottagarna återigen är medvetna om vad som är tanken bakom 

spelreklam och reklam överlag. Utformningen av reklam kan utifrån dessa citat ses som genomtänkt där 

fokuset endast ligger på celebriteten och inte på tjänsten. Detta kanske för att de som utformar reklamen 

kanske redan är medvetna om att mottagarna kan ha en negativ inställning till spel om pengar.  

 

6.3.2 SPELREKLAM 

Exponeringen av spelreklam som respondenterna har upplevt kretsade sig mest runt traditionell TV men 

även på sociala medier, internet överlag, streamingtjänster, bussar och radio. Denna exponering 

upplevdes av alla respondenter som ett irritationsmoment i vardagen. Det här kan stärka den tidigare 

forskning om att många är negativa till spelreklam där en celebritet medverkar (sverigesannonsorer.se 

2018). Två respondenter i äldre fokusgruppen uttrycker sig såhär om reklam i allmänhet: 

 
När jag ser en film på tv så är den dubbelt så lång numera, det är irriterande (R1: 65 år, 

Pensionär). 
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Det är irriterande, reklamen är överallt. Det finns för mycket, mest på tv (R2: 64 år, 

Pensionär). 

 

Alla respondenter var även överens om att spelreklamen bara blir allt längre, återkommer allt för ofta 

och känns falsk. Det här stärker Bindes (2005:83) poäng att konsumenter är mer eller mindre 

reklamtrötta och att det är svårt att fånga mottagarens uppmärksamhet och övertyga till ett köp.  

I äldre den fokusgruppen uttrycker sig två respondenter om spel om pengar och om spelreklam:  

 
Det borde förbjudas [spelreklam], det skapar ju ett beroende så snabbt (R1: 65 år, 

Pensionär). 

 

Att man hamnar i en drömsk fälla där man satsar mer och mer, tillslut är man i den onda 

cirkeln (R4: 55 år, Förskollärare). 

 

De här citaten pekar på att spelreklamen uppfattas som falsk där du lätt kan dras med i de roliga och 

intresseväckande spelen som bolagen skapat men i slutändan påverkar dig i en negativ riktning. När du 

väl har börjat spela finns risken att du inte lika lätt sluta. Att just spelreklamen upplevs som falsk kan 

bero på att kongruens inte har uppstått mellan celebritet och tjänst (Fleck, Korchia, Le Roy 2012:653). 

Respondent 5 i mellersta fokusgruppen, tänkte på hur spelbolagen har råd med all reklam och resonerar 

utifrån att det beror på att intäkterna kommer från kunderna: 

 

De har råd att gå plus även fast det finns så många bolag så det beror ju på att många gör 

av med mycket pengar. Det är som något tragiskt med det hela, så tänker jag på det varje 

gång jag ser de stora affischerna [spelreklam] när jag går på affärn (R5: 34 år, 

Butikssäljare). 

 

Det kan ses som att respondenten påverkas mer av tanken om hur mycket pengar människor spelar bort 

som bolagen i sin tur går i vinst med, än vad denne påverkas av de budskap som är utformade för att 

locka. 

 

6.3.3 CELEBRITET 

 

De respondenter som deltog i intervjuerna hade liknande definitioner om vad en celebritet är. 

Definitionen av respondenterna pekar på att en celebritet är en framgångsrik person med stor 

följarskara som många kan se upp till och Respondent 4 i äldre fokusgruppen uttrycker sig: 

 

En celebritet är en karaktär, man förstår när man ser dem på riktigt att de är en riktig 

person (R4: 55 år, Förskollärare). 
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Respondenten kan tänkas ha en bild av hur celebriteten ser ut och är som person. När respondenten 

sedan ser celebriteten i verkligheten inser denne att det är en verklig person som om att celebritetens 

attribut endast är kopplade till dennes kända fiktiva personlighet. Föreställningen om att celebriteter är 

på ett visst sätt kan återigen kopplas till den idealbild som framställs genom reklam (Binde 2005:59).  

 

Citatet kan även kopplas till Driessens (2013:547) resonemang om att celebriteten ses som en produkt 

som produceras, konsumeras och dyrkas. Majoriteten av respondenterna hade däremot ingen specifik 

celebritet som de ser upp till utan det viktiga är att personen ska inspirera dem. Två av respondenterna 

i den yngre fokusgruppen hade däremot celebriteter som de ser upp till men att de inte nödvändigtvis 

hade köpt en produkt bara för att celebriteten står bakom den. Att konsumenter och respondenterna 

själva påverkas av celebriteter i en köpprocess var majoriteten eniga om. Respondent 10 i yngre 

fokusgruppen uttrycker det som att: 

 
Om en fotbollsspelare använder ett par speciella fotbollsskor skulle man kanske köpa 

dom men skulle Carola göra skorna hade det inte varit lika trovärdigt (R10: 22 år, 

Förskollärare). 

 

Beroende på om celebriteten har den kompetens och kunskap inom det område den är verksam inom 

kan alltså en produkt uppfattas som mer säljande enligt respondenten. Det här kan peka på att detta 

samband är viktigt för att uppnå en trovärdighet i det som säljs. Det kan vidare kopplas till McCrackens 

godkännandeprocess (Chedi 2008:2) där respondentens citat stärker resonemanget att celebritet och 

sponsorskap bör stämma in med varumärket för att kunna påverka konsumenten. Att det kan vara 

gynnsamt för spelbolagen att använda sig utav celebriteter förstod och påpekade alla respondenter men 

en viktig synpunkt som togs upp återkommande under intervjuerna var moralen. Några respondenter 

uttrycker sig om det genom citaten nedan och Respondent 4 från äldre fokusgruppen uttrycker det som 

att:  

 

Jag tänker på hur mycket pengar de får för att stå bakom något så omoraliskt som detta? De måste locka 

med mycket pengar för att kunna bryta denna moral man har (R4: 55 år, Förskollärare). 

 

Den här respondenten känner en typ av förakt för när kända personer medverkar i spelreklam och tycker 

att celebriteterna måste få mycket pengar för att bryta den moral de kan tänkas ha. I yngre fokusgruppen 

uttrycker Respondent 11 det som att: 

 

Följer man vissa personer under en lång tid lär man sig vad de gillar och inte och då 

märker man då de inte står bakom något på riktigt (R11: 23 år, Byggnadsingenjör). 
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Citaten från dessa respondenter kan vidare visa på när mottagaren kan förstå moralen hos celebriteten. 

När en mottagare följer eller ser upp till en celebritet kan denne tänkas veta vilka värderingar 

celebriteten har. På grund av det här kan mottagaren lättare tyckas se om celebriteten inte står bakom 

en tjänst de marknadsför, just för att de redan har förkunskap om celebriteten i fråga. I den mellersta 

fokusgruppen uttrycker sig två respondenter också sig kritiskt till celebriteter som är med i spelreklam: 

 
Jag skulle tappa respekt för dom. Om det är någon jag ser upp till som är med i sån reklam 

[spelreklam] (R5: 34, Butikssäljare). 

 

Ser jag en B-kändis göra spelreklam så tycker jag nog de är giriga men är det en stor 

kändis som skänker pengar till välgörenhet så känns det inte lika misslyckande när det 

skänker bort pengarna (R7: 28 år, Rörmokare). 

 

De här respondenternas resonemang kan ses som etiska överväganden för vad som är okej eller inte. 

Om celebriteten gör reklam för en speltjänst och skänker bort pengarna de tjänat in, är det för en god 

sak och därför anses som mer okej än om en person som är mindre känd skulle marknadsföra 

speltjänsten. Det kan vidare tolkas som att så kallade B-kändisar tjänar pengar på reklam för sin egen 

vinning och inte skänker pengar till välgörenhet. Åsikter som dessa kom inte bara upp under sista delen 

av intervjuerna utan var återkommande under alla intervjuns teman. Moral, etiska synpunkter och 

negativ kritik till de som deltar i spelreklam och spelreklamen i överlag var alltså omdiskuterade ämnen. 

Det här kan återigen stärka den undersökningen som gjordes av Novus (sverigesannonsorer.se 2018). 

Vidare kan respondenternas resonemang stärka vad Driessens (2013:547) menar med att celebriteter 

inte bara skapar publik och marknader för sig själva men också varor och varumärkesbilder som är 

kopplade till dem. Celebriteter kan riskera att skadas av att medverka i spelreklam då de kan tappa 

respekt, enligt respondenternas åsikter. 
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7. SLUTDISKUSSION 

_________________________________________________________________________ 
 

Studiens syfte var att undersöka hur spelbolag gestaltar spel om pengar för att marknadsföra sina 

tjänster, samt hur celebriteter blir en del av det budskap som förmedlas. Vidare syftade studien att 

undersöka hur spelreklamens budskap tas emot av mottagare för att få en djupare förståelse för 

spelreklamens roll medielandskapet. Studiens frågeställningar som besvaras är: Hur spel om pengar 

gestaltas och vilka budskap som förmedlas, vad spelbolagen skapar för bild om spel om pengar genom 

att använda sig av celebriteter i TV-sänd reklam och hur spelreklamen tas emot av mottagare samt 

huruvida det här kan säga något om trovärdigheten till spelreklam. 

 

Studien kommer fram till att spelreklam ofta framställs som rolig, positiv, coolt och gemensamt men 

ibland även löjligt och tjatigt. Ljud text och intresseväckande inslag i reklamerna stärkte således detta. 

Respondenterna var medvetna om att tanken var att “locka dem” till tjänsten genom de positiva 

budskapen men menade också att spel om pengar inte framkom i reklamerna. Då reklamerna var 

otydliga att det handlade om spel om pengar skulle kunna vara en bidragande faktor till att människor 

är allmänt reklamtrötta och till att respondenterna inte gillar reklam, specifikt gällande spelreklam. De 

allt för positiva inslag som förmedlades blev överdrivna och irrelevanta då fokuset verkade ligga på att 

skapa roliga sammanhang i filmerna istället för att skapa en relevant koppling mellan celebritet och 

tjänst. Respondenterna menade även att de bara verkar ha kastat in så många celebriteter de kunnat för 

att skapa “effekt” och detta var tydligt i alla analyser av reklamfilmerna. Konsumenter kan på grund av 

dessa faktorer tro att spelbolagen vill dölja vad spel om pengar verkligen handlar om. Det här stärkte 

även analysen av text där anvisningarna till stödlinje, ålder och regler inte fick den plats som vi ansåg 

den förtjänade. 

De roliga inslagen förmedlas på ett sätt där du som konsument ska vilja delta för att uppnå idealbilden 

av den “framgångsrika människan”. Den “framgångsrika människan” kan då spegla den celebritet som 

medverkar i reklamfilmen. Priset konsumenten kan behöva betala när denne strävar efter idealbilden är 

att ett spelberoende kan uppstå. Att gestalta spel om pengar på ett positivt sätt utan att nämna de negativa 

konsekvenserna kan inte bara påverka konsumenterna, även spelreklam och reklam överlag kan 

påverkas i ett större perspektiv. Då konsumenter redan är reklamtrötta skulle det här kunna ge reklamen 

en negativ status genom att konsumenter inte längre kan uppleva trovärdighet gentemot reklamen och 

därför inte litar på någon reklam alls, trots att sanningen berättas. Samma sak gäller för celebriteten som 

är kopplad till tjänsten där varumärket celebriteten själv har, kan skadas av denna opålitliga gestaltning.  
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Gestaltningen av spel om pengar skulle utifrån definitionen som respondenterna hade gällande en 

celebritet, vara ett bra tillvägagångssätt för att skapa en positiv bild av tjänsterna. Problemet med detta 

är att ingen av respondenterna upplevde sig mer lockade till att spela eller köpa något för att just 

celebriteten deltog i filmerna. Det här kopplat till de otydliga roller som celebriteterna hade och 

respondenternas svar skulle återigen kunna grunda sig bristande kongruens trots att celebriteten ofta 

placerades i sina “rätta element/miljöer”. Persbrandts gestaltning i spelreklamen skulle alltså kunna 

stärka den positiva bilden och trovärdigheten konsumenter får av bolaget och dess tjänster medan de 

andra två reklamfilmerna skulle förvirra mer än att förstärka budskapen hos konsumenten, vilket inte är 

positivt ur ett säljperspektiv. 

Sammanfattningsvis är det tydligt att mottagarna är negativa till celebriteter i spelreklam och i de flesta 

fall fanns ingen så kallad kongruens i reklamfilmerna när dessa negativa synpunkter framkom. 

Celebriteters roll i gestaltandet av onlinespel kan liknas med en täckmantel där ju fler celebriteter som 

syns skapar mindre uppmärksamhet för negativa konsekvenser. Studien visar på att en tydlig kongruens 

är av vikt för att inte skada bolagets varumärke samt celebritetens varumärke. Trots att kongruens 

uppstår är det inte självklart att mottagarna accepterar budskapen. Detta för att mottagarna är medvetna 

om vad baktanken är med reklam och hur det kan påverka deras konsumtionsprocess. Att konsumenter 

blir allt mer kritiska till spelreklam i ett medielandskap där reklam ständigt exponeras kan komma att 

ändras i framtiden när den nya lagen etablerats på marknaden. Den nya lagen kan slutligen vara en fördel 

för både konsumenter, spelbolag och reklamens status överlag där gestaltningen av spel om pengar tonas 

ned. Vad detta kommer göra med trovärdigheten återstår att se. 

 

7.1 FORTSATT FORSKNING 

Den här studien har fokuserat på hur spelbolagen Bet365, Leovegas och Bethard gestaltar spel om 

pengar i TV-sänd reklam och hur reklamens budskap har tagits emot av mottagare i olika åldersgrupper. 

Vidare forskning inom det här området hade kunnat vara att se om den nya spellagen som trädde i kraft 

i januari 2019, har gjort någon skillnad på spelreklamens utformning och öka antalet intervjupersoner, 

för att vidare se hur de tolkar reklamens budskap. Ett annat perspektiv hade kunnat vara att undersöka 

spelreklam ur ett genusperspektiv för att jämföra om/hur de riktar sig till olika målgrupper. Ett 

ytterligare intressant perspektiv hade varit att studera spelbolags synvinkel med en intervjustudie om 

deras kommunikationsstrategier eller dylikt.  
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9. BILAGOR 

_________________________________________________________________________ 
 

9.1 BILAGA 1 - KODSCHEMA  

Celebritet Miljö Framställn

ing av 

celebritet 

Känsla Bolagen 

framstår 

Text Helhetsintryck 

Sarah Sjöström Naturlig miljö, 

träningsmiljöer, 

vackra ibland 

förskönade 

platser. Simmar 

klättrar, springer 

mm. Livebilder 

från vinster. 

Målmedveten, 

motiverad, 

kämpe. 

Motiverad 

“anytime is 

playtime” 

Sjöström 

säger 

balansera 

mellan 

playtime 

och 

gametime. 

Sjöström liv i 

fokus och hennes 

mindset. Bolagen 

är inte i fokus. 

 

Betting bara en 

del av sporten, 

inte tvärtom. 

Logga i sista bild. 

Visar inget 

om sitt 

bolag. Inget 

finstilt. 

Kändis i fokus & 

bolag i andrahand. 

Framkommer inte 

som en reklam. 

Måns Zelmerlöw Inte naturlig 

miljö. Kommer 

in på kasino, 

alla tittar, han 

ser lyxig och 

förmögen ut. 

Kan inte spelet. 

Lyxig, 

förmögen, 

lugn, obrydd. 

Vem som 

helst kan 

spela, till och 

med han. 

Självsäker. 

“Du 

behöver 

inte vara 

expert för 

att vinna” 

Enkelt, 

lättsamt. 

Framstår att det 

är spelreklam, 

Logga i sista bild. 

Litet finstilt 

om ålder 

samt länk 

till stödlinje. 

Kändis i fokus men 

bolagens värden 

speglas. 

Glenn Hysén Lagar sitt 

fotbollsspel i 

garaget, naturlig 

miljö, 

hemtrevligt. 

Glad, trevlig, 

energisk, 

engagerad. 

Taggad på 

VM 

“Heja 

sverige” 

Dubblat 

oddsen. 

Hysén berättar 

om erbjudandet 

för VM, hur du 

kan få bästa 

starten. 

Finstilta om 

ålder, 

stödlinje och 

regler. 

Hemtrevligt, 

personligt och taget 

ur vardagen. 

Frank Andersson, 

Pernilla Wahlgren 

 Tommy Nilsson 

Tone Bekkestad 

Rikard Palm 

Tidig morgon i 

sovrummet. 

Wahlgren 

sjunger 

godmorgon.  

Andersson 

auktoritär, 

guldklädsel. 

Alla serverar 

honom. 

Wahlgren glad 

men passiv. 

Lyxigt & 

hemtrevlig. 

Logga i hörn hela 

tiden. Lyxigt 

bolag. 

Finstilta om 

regler, ålder, 

stödlinje 

även om 

jackpots 

mm. 

Flamsig reklam. 

Svårt att hänga med. 

På ett sätt irrelevant 

för de inte talar om 

onlinespel. 

Patrik Ekvall, 

Anders 

Andersson, Stefan 

Schwarz, Hanna 

Ljungberg 

Står och viftar 

med armarna på 

en tom 

fotbollsplan. 

Alla tre 

engagerad &, 

intresserade av 

fotboll. 

Uppfattas som 

amatörer/ 

supporters. 

Engagema

ng. 

Logga direkt. 

Fotbollsklubb. 

Gemenskap. 

ålder, regler 

och villkor, 

stödlinje. 

Säger inget om 

företaget. 

Dragomir Mrsic 

& Zlatan 

Ibrahimovic 

Kamp, eld, 

krigssammanha

ng. 

Djurisk, 

krigare & 

Ibrahimovic 

som 

motståndare. 

Båda kaxiga 

och starka. 

Stark, 

komik, 

vänskap, 

trevligt 

Först starkt 

övergår till mjukt 

intryck när det 

fika. 

Inget finstilt 

endast 

logga. 

Inkonsekvent 

sammanhang men 

vänskapligt i slutet. 

Gemenskap. 

Lasse Åberg Skrivbord bland Offer och Ansvar för Stiftelsen hållbara Play it safe, Framgår inte att det 
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skräp. Han är 

“Östersjön” 

lugn.  miljön. hav som är i 

fokus med 

kändisen. Paf är i 

skuggan. 

ålder. är spelreklam. 

Snarare en annans 

reklam som paf är 

gäst i. 

Mikael Persbrandt  Spelsal, bilder 

från olika 

sammanhang 

världen över. 

Självsäker, 

dov/mörk röst.  

Seriositet, 

gemenskap

, där livet 

händer. 

Alla använder 

appen i varje 

scen, förstår vad 

för företag som 

det handlar om. 

Inget finstilt. Uppmanar att bli 

medlem. Persbrandt 

frontfigur för 

Bet365. Inte bara 

han i fokus. 

Mika Salo Snöigt Kina, där 

han utsätts för 

prov. 

Underlägsen 

men visar att 

han kan annat, 

köra bil. 

Seriositet Förstår direkt att 

det är Ninja 

casino då de 

använder sig av 

relaterad musik, 

Kina mm.  

Inget finstilt 

bara hur 

snabbt man 

kan bli 

medlem. 

Delvis i relevant 

reklam = talar inte 

om onlinespel. Salo i 

fokus. 

 

SAMMANFATTNING 

Miljö 
 

Naturliga miljö 1 

Hemma/vardag 2 

Idrottsplan 1 

Kamp 2 

Kontor 1 

På ett kasino 2st 
 

 

 

Framställning av 

celebritet 

 

Målmedveten  

Kämpe 2 

Självsäker 3 

Förmögen  

Lyxig 2 

Motiverad  

Engagerad  

Glad 

Trevlig 

Auktoritär  

 

 

Känslor 

 

Motiverad 

Balanserad livsstil 

Enkelt 

Lättsamt 

Lyx 

Personligt 

Engagemang 

Gemenskap 3 

Avancerad nivå 

Text 

 

4 st hade inte 

text om ålder, 

regler med 

mera, medan 5 

st hade detta. 

 Helhetsintryck 

 

Kändisar i fokus och 

mindre fokus på produkt, 

endast 3 st som speglade 

produkten “var produkten” 

resten var distanserade 

genom att de framställdes 

ist för produkten. 

 

Framgår inte alltid att det 

är spel det handlar om 

förrän sista bilden kommer 

upp med logga. 

 

Irrelevanta inslag ibland, 

säger inget om bolaget och 

vad de vill sälja. Vill 

kanske sälja känslan och 

inte själva spelet. 

 

 

 

 



42 
 

9.2 BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor: 

- Namn 

- Ålder  

- Sysselsättning = jobb, student, arbetssökande, annat 

 

Tema 1: Budskap (visar de 3 reklamfilmerna) 

Bet365: 

- Känner ni igen reklamfilmen, har ni sett dem förut? 

- Vet ni vilka personerna är? 

- Efter att ni sett reklamfilmen = Vad får ni känsla? 

- Tilltalar filmen er? Gillar/gillar inte? Varför/varför inte? 

 

Leovegas: 

- Känner ni igen reklamfilmen, har ni sett dem förut? 

- Vet ni vilka personerna är? 

- Efter att ni sett reklamfilmen = Vad får ni känsla?  

- Tilltalar filmen er? Gillar/gillar inte? Varför/varför inte? 

 

Bethard: 

- Känner ni igen reklamfilmen, har ni sett dem förut? 

- Vet ni vilka personerna är? 

- Efter att ni sett reklamfilmen = Vad får ni känsla?  

- Tilltalar filmen er? Gillar/gillar inte? Varför/varför inte? 

 

Varför tror ni spelbolag använder sig utav kändisar i sin marknadsföring? 

 

Tema 2: Spelreklam 

- Vad har ni för relation till onlinespel? (relation som om de har spelat onlinespel eller känner 

någon som gör/gjort det) 

- Ser ni på traditionell TV? (ej streaming alltså) Hur ofta? (h/dag) 

- Var har ni sett spelreklam? (busskurer/tv/internet, sociala medier, sponsrat innehåll) 

- Vad tycker ni om spelreklam generellt? (mängden/hur de är utformade) 
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Tema 3: Kändisar 

- Hur skulle ni definiera en kändis och var har ni för uppfattning om dem och deras kändisskap? 

(skådis, artist, idrottare, influenser)  

- Har ni någon känd person som ni tycker om? (rolig, intressant, m.m) 

- Tror ni att kändisar kan påverkar er och andras sätt att konsumera? 

- Vad är det första ni tänker på när ni ser kändisar i reklam? 

 

Förslag på följdfrågor:  

● Hur menar du nu? Mer konkret 

● Kan du utveckla…  

● Vad tänkte du då?  

● Kan du ge ett exempel?  

● Har du fler exempel?  

● Kan du jämföra…  

 

 

9.3 BILAGA 3 - PRESENTATION RESPONDENTER 

 

Äldre gruppen 50-65 år Mellersta gruppen 27-35 år Yngre gruppen 18-23 år  

Respondent 1 

65 år 

Pensionär  

Respondent 5 

34 år 

Butikssäljare 

Respondent 9 

19 år 

Student (Gymnasium) 

Respondent 2 

64 år 

Pensionär  

Respondent 6 

30 år 

Projektör 

Respondent 10 

22 år 

Förskollärare 

Respondent 3 

53 år 

Rörmokare 

Respondent 7 

28 år 

Rörmokare 

Respondent 11 

23 år 

Byggnadsingenjör 

Respondent 4 

55 år 

Förskollärare 

Respondent 8 

27 år 

Butikssäljare  

Respondent 12 

23 år 

Student (Universitet) 
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