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Den här studien har studerat hur kändisar använder native advertising i podcast. Det gjordes 

genom att studera hur podcastprofilerna Alex Schulman och Sigge Eklund i sin podcast “Alex 

och Sigges podcast” framför sin reklam för nätkasinoföretaget Maria Casino. Vi ville skapa ny 

teoretisk kunskap kring området då native advertising är ett nytt fenomen, framför allt i 

podcast. På det teoretiska planet har vi använt oss av de teoretiska begreppen legitimering, 

kongruens och autenticitet. Som metod användes kvalitativ innehållsanalys. Vi såg att 

Schulman och Eklund legitimerar spel om pengar för sina lyssnare. Dessutom skapar de 

kongruens till Maria Casino och försöker verka autentiska kring spel om pengar. Vi 

diskuterar i slutet av uppsatsen vad för konsekvenser deras marknadsföring, i slutändan, kan 

få för lyssnarna. 
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This research has studied how celebrities use native advertising in podcasts. This was 

achieved by studying how the podcasters Alex Schulman and Sigge Eklund in there podcast 

“Alex och Sigges podcast” construct their advertisement for the online casino company Maria 

Casino. We wanted to create new theoretical knowledge about native advertising as it is a new 

phenomenon, specially in podcasts. In the theoretical field we use the theoretical terms 

legitimation, congruence and authenticity. As method qualitative content analysis, was used. 

We saw that Schulman and Eklund legitimize gambling to their listeners. In addition they 

create congruence to Maria Casino and try to act authentic about gambling. In the end of the 

paper, we discuss what consequences their advertising can get for the listeners. 
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1. Inledning 

Den här studien ämnar undersöka hur kändisar framför reklam i podcasts. Mer specifikt 

kommer den ta reda på hur podcastprofilerna Alex Schulman och Sigge Eklund i sin podcast 

“Alex och Sigges podcast” framför sin reklam för nätkasinot Maria Casino som ägs av det 

stora spelföretaget Unibet (Maria Casino, u.å.). Spel på nätkasino är den spelform som är 

mest beroendeframkallande och det är vanligare att spelare där är spelberoende (TT, 2014), 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). Då vi anser spelmissbruk vara ett intressant 

samhällsproblem kommer studien analysera Maria Casinos reklaminslag istället för den 

övriga reklamen i Alex och Sigge. Framför allt kommer studien titta på hur Schulman och 

Eklund använder sitt kändisskap i framförandet av reklamen. 

Som två kända personer som under en lång tid gjort podcasten och väldigt uppskattad reklam 

i den har de byggt upp en relation till sina lyssnare som de har möjlighet att utnyttja (Rågsjö 

Thorell, 2016a). Inom podcastvärlden blir det idag vanligare och vanligare att göra reklamen 

som en del av innehållet, något som kallas native advertising. Ju närmare innehållet 

reklamen är desto mindre avbrott blir det för lyssnaren. Eftersom native advertising är ett 

relativt nytt fenomen i podcastvärlden är det intressant att studera hur den typen av reklam 

framställs och används för att fånga sina lyssnares intresse.  

Idag är det lättare att följa kändisar med hjälp av sociala medier och som följare är det lätt att 

följa med kändisen in i hens vardag. Det är just i sådana sammanhang med kändisar som 

native advertising är vanligt. Den sortens reklam går lätt att hitta bland populära 

instagramkonton, bloggar eller youtubekanaler. Där säljer de reklamen genom att förmedla 

budskapet att de använder produkten i sitt vardagsliv, och då underförstått att den är bra. 

Tanken blir att konsumenten tänker “om den är tillräckligt bra för person X, så kan ju jag 

använda den”.  

På samma sätt tror vi reklamen fungerar i Alex och Sigges podcast. Vi tror de använder sitt 

kändisskap och sin likeability för att skapa större påverkan i den reklam de förmedlar. 

Legitimering är i viss mån det överliggande målet i all reklam, och framför allt när det 

kommer till reklam med kändisar som förmedlare. Kändisen legitimerar då, godkänner, 

produkten för konsumenten. Reklam får större genomslagskraft om konsumenten anser att 

förmedlaren av reklamen passar väl ihop med varumärket, något som kallas kongruens 

(Fleck, Korchia & Roy, 2012). Samtidigt vet konsumenten att förmedlaren har fått pengar för 

att förmedla budskapet, och därför vill man ofta verka äkta, eller ha en hög autenticitet. 

Konkret förklarat kommer studien analysera hur Schulman och Eklund gör för att skapa 
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kongruens till varumärket Maria Casino, en egen autenticitet som gör att lyssnarna litar på 

dem och legitimera spel om pengar. 

För att utföra analysen och undersöka hur Schulman och Eklund framför sin reklam, 

kommer vi använda oss av kvalitativ innehållsanalys. Analysen kommer göras med hjälp av 

verktyg som går att hitta inom kvalitativ samhällsforskning. Vi kommer till exempel titta på 

vilka lexikala val Schulman och Eklund gör och vad för retoriska figurer de tar till hjälp för att 

förmedla budskapet i de 32 reklaminslag vi har valt att analysera. 
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet kommer vi presentera fakta och historia om ett par aspekter som är 

releventa för den här studien. Mycket av nedanstående delar kommer inte att analyseras men 

är viktiga att känna till för en smidigare läsning. Dessutom kommer vissa delar att behandlas 

i diskussionen. 

2.1. Spel och spelande i Sverige 

Gör man en googlesökning “spelmissbruk” publicerat mellan 2012 och 2016 får man 16 900 

träffar. Det är en ökning på 3900 % jämfört med samma sökning 2002-2006. Spel i Sverige 

blev ett fenomen att räkna med under 1920-talet och tidigt 1930-tal. Samtidigt skapades ett 

utbrett spelmissbruk bland svenskarna, och 1934 agerade staten och införde vad man skulle 

kunna kalla ett spelmonopol (Öppna Sverige, u.å.). Monopolet finns kvar än idag och de enda 

två svenska aktörerna är Svenska spel och ATG som tillsammans har varumärken inom alla 

olika sorters spel. Trots det går det från Sverige att nå en mängd olika nätkasinon. Det går 

nämligen att kringgå monopolet genom att vara verksam i ett annat land. Många av de 

nätkasinon som svenskar spelar på ligger på Malta och cirka 5000 svenskar jobbar med 

kasinoverksamhet där (Engström, 2016).  

Monopolet finns till för att minimera spelmissbruket i Sverige, men det fungerar inte till 

fullo. Idag är 2 % av Sveriges befolkning spelmissbrukare och även om det är färre personer 

som spelar i Sverige nu så spelas det om mer pengar (Folkhälsomyndigheten, 2011). 70 % 

spelar något spel om pengar minst en gång om året, vilket är en minskning med nästan 20 

procentenheter från 1997/1998 (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Det omsätts mer pengar på 

Oddset och hästar, men det är lättare att bli beroende av onlinespel (TT, 2014). Nästan var 

tionde person som spelar bingo, poker, kasinospel och/eller spelmaskiner är problemspelare 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). Det ser lite olika ut i olika demografiska grupper. 

Problemspelande har minskat bland minderåriga (även om det fortfarande är utbrett (Laul, 

2016)) men fördubblats hos män 18-24 år och ökat hos kvinnor 45-64 år 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). Spelproblem skadar inte bara den som spelar. Nära en 

femtedel av svenskar mellan 16 och 84 år säger att de har en närstående som har eller har 

haft spelproblem. Som närstående till en person med spelmissbruk är risken mycket högre 

att man lider av psykisk ohälsa, har ekonomiska problem eller har riskabla alkoholvanor 

(Folkhälsomyndigheten, 2014b). 
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2.2. Spelreklam 

Under mitten av 1900-talet var spelreklam nästintill obefintligt i Sverige. Tipstjänst och 

Penninglotteriet, båda statligt reglerade, gjorde minimal reklam i kioskerna där spelen 

såldes. Anledningen var att spel ansågs moraliskt förkastligt (Binde, 2005). 1980 startades 

Lotto och det marknadsfördes med en stor reklamkampanj, på bara några veckor omsattes 21 

miljoner kronor (ca 67 miljoner kronor i dagens penningvärde). Efter det blev spelreklam ett 

vanligare inslag i svenskens mediekonsumtion och den har ökat mycket sedan dess (Binde, 

2007). Bara under 2014 ökade spelreklamen i Sverige med 75 % och framförallt är det reklam 

för nätkasinon som har ökat (Ivarsson, 2015). Utländska bolag satsade sammanlagt runt tre 

miljarder kronor på reklam till den svenska marknaden 2014 (TT, 2014). 2004 fastslog 

Regeringsrätten att paragrafen som säger att det är förbjudet för utländska spelbolag att göra 

reklam i svensk media gäller. Året därpå började då de utländska spelbolagen lägga all sitt 

fokus på att göra TV-reklam som inte sändes från Sverige, till exempel Viasat och Kanal 5 

(Binde, 2005). Dock fortsatte många utländska spelbolag göra reklam i svenska medier då 

straffen för utgivaren inte var en kännbar konsekvens (ibid). Även Svenska Spel har ibland 

haft svårt att följa lagarna. Lotteriinspektionen gjorde en granskning 2013 på 221 

reklamobjekt som Svenska spel själva skickade in. Resultatet blev att Svenska spel bröt mot 

villkoren i 72 fall och låg nära gränsen till att bryta mot villkoren på ytterligare 21 fall (Rågsjö 

Thorell, 2014).  

Nätkasinon som verkar i Sverige idag använder sig mycket av kändisar i sin marknadsföring. 

Leo Vegas använder sig av Frank Andersson, Pernilla Wahlgren samt Mikkey Dee, Svenska 

spel har använt rockbandet Kiss och Maria Casino gör reklam med Schulman och Eklund. 

Schulman och Eklund har fria händer när de gör sina reklaminslag och det positiva med det 

är att kändisar oftast har bättre koll på sin egen målgrupp och därför kan det vara bra att de 

är med och påverkar hur reklaminnehållet ska utformas och förmedlas till målgruppen 

(Rågsjö Thorell, 2016a) (Lapidus, 2015). 

När det kommer till spelreklam är podcasten i princip det enda stället där det görs native 

advertising. På TV:n ser man väldigt ofta reklam för utländska spelbolag, men det görs i rena 

reklaminslag med ibland olika kändisar som lever lyxliv eller okända personer som blir glada 

när de har vunnit pengar. I radion kan du höra jinglar som lätt fastnar i huvudet eller slogans 

du kommer ihåg. På internet ser man ofta så kallade “banners” med spelbolagens loggor och 

kanske en maskot. Podcasterna Filip & Fredriks podcast, TSKNAS, Della Monde och Alex och 

Sigges podcast gör alla native advertising av reklam för olika sorters spel.  
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2.3. Podcast 

Podcast är ett ljudmedium som går att likna med radio. Till skillnad från radio laddar man 

ner programmet istället för att lyssna på det live. Det ger lyssnaren möjlighet att lyssna när 

man vill, hur ofta man vill, spola tillbaka om det var något man missade eller spola fram om 

man till exempel vill hoppa över reklamen. Nedladdningen sker oftast till telefonen vilket gör 

att man även kan lyssna var man vill, man är alltså inte geografiskt begränsad när det 

kommer till podcast vilket man är via radio då radiosignalerna endast når en viss distans. 

Dessutom krävs det inte mer än en dator och mikrofoner för att starta en podcast. Vid 

radioproduktion krävs oftast mer avancerad utrustning och dessutom ett tillstånd från staten 

(Myndigheten för radio och TV, u.å.). Podcasten är inte gammal, uttrycket myntades inte 

förrän 2004. Det blir dock mer och mer populärt och antal personer som lyssnar har från 

början av 2015 till mitten av 2016 ökat med 38 %. Nu lyssnar 29 % av Sveriges befolkning 

minst en gång i månaden (Rågsjö Thorell, 2016b).   

2.4. Reklam i podcastmediet 

I och med att podcastmediet blev mer och mer populärt insåg branschen att det fanns stora 

möjligheter att få in pengar genom annonsörer. 2014 bildades podcastportalen Acast som på 

ett automatiskt sätt lägger in reklaminslag hos de podcasts de arbetar med (Jakobsson, 

2014). Podcasts görs inte bara av privatpersoner utan även av företag. SR, Aftonbladet och 

Expressen gör alla egna podcasts som ofta handlar om ämnen de arbetar med i vardagen. De 

företag som inte tillhör public service använder podcasts för att få in intäkter genom reklam. 

Andra företag använder själva podcasten för att göra reklam för sig själva. Ikea och Telia har 

till exempel skapat podcasts där de, precis som de tidigare exemplen, pratar om ämnen som 

berör deras vardagliga verksamhet men inte har reklaminslag från andra företag. Istället är 

deras innehåll reklamen.  

En del podcasts använder sig istället av native advertising. Den reklamen brukar te sig som så 

att podcastprofilerna pratar om företaget de marknadsför på samma eller liknande sätt som 

de pratar i den resterande delen av innehållet. Det gör att avbrottet i det vanliga innehållet 

blir mindre, och är reklamen välgjord kan den även uppskattas av lyssnarna. Perfect Day 

Media var en av de första i Sverige, om inte allra först, med att jobba på det sättet. De 

tillhandahåller podcasts som “Alex och Sigges podcast”, “Fredagspodden med Hannah och 

Amanda” samt “Tankar med...”. 
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2.5. Alex och Sigge 

Alex Schulman och Sigge Eklund startade 2012 podcasten “Alex och Sigges podcast”. De har 

nu (hösten 2016) gjort över 230 timmeslånga avsnitt och podcasten är med sina 260 000 

unika lyssnare i månaden den tredje största i Sverige, efter P3 Dokumentär och P1 

Dokumentär (Rågsjö Thorell, 2016b). De har vunnit Svenska podcastpriset i kategorin 

“Sveriges bästa podcast” fyra gånger, 2012-2015 (Daytona, u.å). Schulman och Eklund har 

under de fyra åren byggt upp en lång relation med lyssnarna vilket man kan se inte bara i den 

aktiva facebookgruppen “Alex och Sigges podcast - snacket efteråt” utan också att lyssnarna 

engagerat sig så mycket i podcastens sponsorer. Till exempel har uttrycken “Tack If” och 

“Clas Ohlson - (valfri beskrivning)-guden” blivit väldigt populära. Schulman och Eklund är 

dock inte bara kända från podcasten. Schulman har tidigare varit skribent och programledare 

på Aftonbladet och drev under den tiden Sveriges största blogg. Nu är han krönikör på 

Expressen och även författare. Eklund är även han författare och var tidigare en välkänd 

bloggare. De har dessutom tillsammans gjort tre scenföreställningar som har visats runt om i 

landet. Allt tillsammans har bidragit till deras kändisskap och har gjort att de byggt upp en 

stor följarskara. I och med det har de fått möjlighet att sälja reklam i sin podcast.  

När podcasten startade 2012 var Schulman den kända av de två, även om Eklund hade skrivit 

ett par böcker. Det var när podcasten tog fart som Eklund blev känd för den breda massan. 

Idag har podcasten vuxit sig stor och vid första anblick får man känslan av att de båda har 

tagit på sig varsin roll. De två podcastprofilerna kan ofta prata om liknande saker men 

Eklund går oftare mer på djupet och gör mer abstrakta spaningar. Till viss del ses han som 

den smarta av de två. I kontrast är Schulman mycket mer känslostyrd, och mindre rationell. 

Teman och ämnen de pratar om kan vara allt från saker som har hänt i media eller på sociala 

medier eller saker som de stöter på i deras vardag. Även om de kan prata om tunga ämnen så 

försöker de alltid hitta något humoristisk i det. Det är inte ovanligt att de har upptäckt något 

de anser märkligt i media och sedan spinner vidare på det tills det blir absurt. Även om de 

kan konfrontera varandra så är det sällan de går ifrån ett ämne där de inte alls håller med 

varandra. De två pratar ofta om hur goda vänner de är och tillsammans med att de spelat in 

230 avsnitt har det gjort att de två är väldigt samspelta. Det gör att de ofta fyller i varandras 

meningar, tycker likadant och förstår varandras referenser. 

En stor del av Schulmans och Eklunds innehåll handlar om deras egna liv. De pratar mycket 

om händelser och tankar i livet. Dessutom får man som lyssnare en stor inblick i deras 

privatliv när de pratar om deras familjer, vänner och andra relationer. Att de kan prata om 

deras misslyckanden och pinsamheter skulle kunna göra att man känner igen sig i dem och 

litar på dem mer. De putsar bort den fina “kändisfasad” de har vilket skulle kunna göra att 

lyssnarna kan relatera mera till dem. Den sortens innehåll tar de med sig till reklaminslagen. 
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När de gör reklam för Maria Casino pratar de ofta om hur de spelat, vad de spelat för spel och 

hur det har gått. Till exempel pratar de om att de spelar i vardagliga situationer såsom på 

bussen eller i hissen. Lyssnarna skulle du kunna fortsätta känna igen sig i deras prat och 

känner sig närmare, inte bara Schulman och Eklund utan också Maria Casino. 

Relativt tidigt i podcastens liv tog Schulman och Eklund in sponsorer. Med tiden har antalet 

sponsorer ökat och idag har de runt fem per avsnitt, många är samarbeten som pågår under 

en längre tid. Något som kännetecknar deras reklaminslag är att de alltid gör native 

advertising av det. Ofta börjar reklaminslagen med att Schulman eller Eklund säger frasen 

“Den här veckan är vi sponsrade av…” men sedan fortsätter inslagen i samma stil som resten 

av podcasten. Det finns dessutom fler likheter mellan deras olika reklaminslag: humor, långa 

samarbeten, privatliv och en egen gimmick. Deras längsta samarbete hittills är med If 

Skadeförsäkring som pågick i ungefär tre år. I dagsläget (hösten 2016) har Maria Casino varit 

med dem i över ett halvår. Både med If, Maria Casino och hitta.se, som också varit en 

sponsor under en lång tid, har reklaminslagen genomsyrats av humor på samma sätt som i 

den övriga delen av podcasten. På samma sätt som i podcasten väver de in sig själva och sina 

privatliv i reklaminslagen. Schulman pratar ofta om hur han använder de tjänster de 

annonserar för och ofta uppmanar han Eklund att göra detsamma. Det mest 

anmärkningsvärda med deras reklaminslag är att de ofta försöker ge en egen gimmick till 

varje sponsor. Frasen “Tack If!” började bara med att de tackade If för att de valt att sponsra 

podcasten men blev sedan väldigt stor. Det basuneras ofta ut att hitta.se “känner Sverige”, 

och i Maria Casinos reklaminslag vävs det ofta in humoristiska inslag om James- 

Bondkaraktärer som spelar kasinospel. 

Istället för att varje vecka ha ett stående reklaminslag pratar Schulman och Eklund istället 

om reklamen som om det vore innehåll i podcasten. De gör reklamen mer intressant för 

lyssnarna och minskar avbrottet ett vanligt reklaminslag annars kan ha i lyssnandet. Det är 

en metod som kallas native advertising som är vanlig i bloggar men som börjar bli vanligare 

på svenska tidningssidor. Den kännetecknas oftast av att man försöker utforma reklamen på 

ett sådant vis att den smälter in i det övriga innehållet för att störa konsumtionen så lite som 

möjligt. Dessutom innebär det att placera reklamen på rätt plats för att ge större relevans för 

mottagarna (Campbell & Marks, 2015).  
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1. Problemformulering 

Inom det relativt nya fenomenet podcast har det skett en lavinartad ökning av reklam och 

framförallt native advertising i Sverige. De utsuddade gränserna mellan reklam och innehåll 

minskar störningsmomentet för lyssnarna och gör dem mer mottagliga för reklamen (Matteo 

& Dal Zotto, 2015). Native advertising har dessutom stor möjlighet att spridas på andra 

digitala medier vilket då ger reklamen ännu större genomslagskraft (ibid). Specifikt kommer 

den här studien studera Alex och Sigges podcast och ta reda på hur de framställer den 

nätkasinoreklam de framför till sina lyssnare. 

3.2. Syfte 

Den här studien ska studera hur Schulman och Eklund beskriver och legitimerar spel och 

spelande samt hur de framför kongruens och autenticitet, i form av positionstagande, i den 

reklam för Maria Casino som de gör i sin podcast. Det här gör vi för att skaffa teoretisk 

kunskap om hur kändisar används i den nya marknadsföringsformen som native advertising 

i podcast är och bidra med den kunskapen till forskningsfältet. 

3.3. Frågeställningar 

• Vilka teman om spel förekommer i podcasten och hur används de för att legitimera spel 

om pengar? 

• Vilka roller tar podcastprofilerna när de talar om spel och vilka positioner tar de 

gentemot lyssnarna och mot Maria Casino? 
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4. Tidigare forskning 

4.1. Kändisar i reklam 

Över hela världen använder företag kändisar för att marknadsföra sina produkter. Redan 

1890 var den franska skådespelerskan Sara Bernhardt med i reklam för La Diaphane som då 

var ett känt rispulvermärke . Det är vanligare att inom vissa branscher använda kändisar. 

Framför allt parfym- och sminkbranschen är flitiga användare av kändisar (Fleck, Korchia & 

Le Roy, 2012). 

Fleck, Korchia och Le Roy gjorde 2012 en studie där de undersökte vad som var viktigast i 

reklam med kändisar; kongruensen mellan företaget och kändisen eller kändisens likeability. 

De kom fram till att kongruensen mellan kändisen och varumärket hen marknadsför är minst 

lika eftersträvansvärt, för företaget, som kändisens likeability. För att reklamen ska bli 

trovärdig och få det genomslag annonsören vill ha är det alltså eftersträvansvärt för företaget 

att konsumenten känner att kändisen och företaget hänger ihop, och att kändisen inte bara 

gör det för pengarna. Dock påverkas kongruensen av hur stor likeabilityn för kändisen är hos 

konsumenten. Med det i åtanke kan man utgå från att den teorin är relevant för vår studie då 

Schulman och Eklund dels arbetar mycket med att bygga relationer till företagen de sponsras 

av, dels når ut med reklamen till en målgrupp som generellt gillar de två väldigt mycket. 

Fredrik Boström (1981) har gjort en sammanställning där han sammanställer tidigare 

forskning om kändisreklam i syfte att ge ett bredare underlag om ämnet. I den här studien är 

dock inte hans sammanställning viktig för att sammanfatta det nuvarande forskningsläget. 

Istället anser vi att han tar upp kunskap som fortfarande är relevant och som är viktig att ha i 

den fortsatta läsningen av den här studien. Han skriver bland annat att vi som konsumenter 

påverkas mer när budskapet kommer från en källa som vi anser är trovärdiga och liknar oss 

själva. Om vi känner att vi liknar den person som förmedlar budskapet har vi lättare att tänka 

att om denna personen tycker att produkten/tjänsten är bra så borde jag också tycka att den 

är bra. Boström menar att om vi delar åsikter, värderingar och identifierar oss med en person 

så är det större chans att vi påverkas när det kommer till reklambudskap vilket leder till en 

större chans att vi köper produkten/tjänsten. Boström talar också om att kändisar kan vara 

opinionsledare, men för att lyckas vara en bra opinionsledare för en produkt/tjänst måste 

kändisen vara tilltalande för personerna som ska ta emot budskapet. Skulle det vara så att 

man som mottagare inte identifierar sig med en kändis eller bara allmänt ogillar personen är 

det inte särskilt stor chans att attityden mot produkten/tjänsten blir som avsändaren 

hoppats. Därför är det ytterst viktigt att företagen använder rätt kändis till rätt målgrupp 

menar Boström, för lyckas företagen med detta kan de göra så att grupper av människor får 
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upp ögonen för produkter de annars aldrig hade lagt märke till. Boström citerar Boe (1980) 

som säger att det är större risk att barn och ungdomar påverkas av reklam. Dessutom menar 

Boström att i frigörelsen från föräldrar är det vanligt att barn och unga söker ett substitut i 

form av till exempel popidoler eller idrottsstjärnor. 

Zhu och Tan gjorde 2007 en experimentell studie där de undersökte hur bloggläsare 

påverkades av reklam i bloggar. De undersökte hur tre faktorer förhöll sig till varandra; 

reklamens intention (implicit eller explicit budskap), produktinvolvering (konsumentens) 

och kommunikatorns expertis (den uppfattade). De kom fram till att beroende på hur dessa 

faktorer skiljer sig åt, desto bättre eller sämre påverkas läsaren. För en produkt med låg 

produktinvolvering bör företaget endast använda en expertröst om reklambudskapet är 

implicit. Till exempel skulle en produkt med låg involvering vara en tandkräm. Om företaget 

då använder sig av ett implicit budskap (när man inte trycker upp produkten i ansiktet på 

konsumenten) kan det vara bra med en expertröst. Vill företaget ha ett explicit budskap till 

den produkten gynnas de av att inte ha en expertröst. När produktinvolveringen är hög gäller 

samma samband om man har en expertröst, även om det sambandet inte är lika starkt. 

Däremot skiftar påverkan gentemot en produkt med låg involvering när expertrösten är låg. 

Då är det bäst att ha ett implicit budskap. 

Till, Stanley och Priluck gjorde 2008 en tredelad studie om hur mycket kändisars medverkan 

i reklam påverkade attityden mot varumärket. Studien visar att bara att para ihop en omtyckt 

kändis med ett varumärket kan ge en positiv effekt på attityden mot varumärket. Studien tar 

också upp the match uphypothesis och säger då att effekten blir ännu mer positiv om 

kändisen passar bra ihop med varumärket, som en idrottsstjärna som gör reklam för en 

sportdryck. Dessutom säger den att varumärken är relativt resistenta mot när samarbetet 

med kändisen tar slut. Attityden mot varumärket blir inte sämre direkt. 

4.2. Spelreklam 

Per Binde (2007) har i sin studie kommit fram till att spelreklam påverkar i viss mån, att den 

inte gör en nöjesspelare till en problemspelare, eller en problemspelare till en spelberoende 

men att de oftast förflyttar spelaren framåt på “skalan”. Studien utgjordes av 25 kvalitativa 

intervjuer med personer som är eller har varit spelmissbrukare. Den tar alltså inte upp hur 

personer utan historia av spelmissbruk påverkas av reklam. Han undersökte även vad de 

hade för åsikt om spelreklam. Han kom fram till att åtta personer var accepterande till 

reklamen, tio måttligt kritiska och sju personer starkt kritiska. De sistnämnda tyckte att alla, 

eller så gott som alla, spelreklamer borde förbjudas. Bindes slutsats är att reklamen till viss 

del förvärrar och bibehåller en del personers problem med spelande. Även om han inte 
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undersökt ämnet tar han upp att konsumenter kan påverkas av reklam de sett utan att ens 

komma ihåg att de sett den vilket kan ha påverkat resultatet.  

Enligt Binde har det i Sverige inte gjorts så mycket forskning om spelreklam. Därför 

publicerade Binde (2014) en rapport gjord i samarbete med brittiska Responsible Gambling 

Trust där han ger en överblick på den begränsade forskning som gjorts om spelreklam och 

vad den har kommit fram till. Med rapporten ville Binde hjälpa andra forskare som vill göra 

liknande studier på ännu outforskade områden. Han skriver att för att förhindra 

spelmissbruk är reklamrestriktioner endast en del av vad som måste göras. Han menar att 

det behövs en synergieffekt bestående av flera olika faktorer för att man ska få en positiv 

effekt på personer med spelmissbruk.  

McMullan och Miller (2008) har gjort en omfattande tvådelad studie om spelreklam på 

kanadensisk TV. Det var en kvantitativ och kvalitativ studie som granskade 64 olika 

reklamfilmer under ett halvårs tid. De märkte främst att en stor del av reklamfilmerna 

försökte få spel om pengar att verka som sport. Spelföretagen försökte bland annat framställa 

pokerstjärnor som idrottsstjärnor och publikjubel var en stor del av reklamfilmerna. De 

märkte även att reklamen indirekt riktade sig mot unga. Personerna i filmerna var inte unga 

men många av budskapen var ungdomliga och de gick samtidigt som program som ofta sågs 

av unga. Dessutom försökte många reklamer förknippas med vissa livsstilar och teman som 

unga dras till. 

4.3. Native advertising 

Native advertising går ut på att göra reklamen till en del av innehållet då det ska innebära så 

lite störningsmoment som möjligt för mottagaren. Native advertising är ett relativt nytt 

fenomen då det började komma fram år 2013. Matteo och Dal Zotto (2015) säger att företag 

idag mer och mer vill klara sig själva utan hjälp från t.ex. reklambyråer. De vill nå ut på egen 

hand och det är genom det native advertising har vuxit fram. Detta har blivit möjligt genom 

att de digitala kanalerna växer vilket gör det lättare för företagen att sköta sin egen 

marknadsföring, genom bland annat sociala mediers uppkomst är det lättare att hitta sin 

målgrupp och genom det nå dem med sin reklam. Ett problem för företag med reklam i 

digitala kanaler är att människor inte vill bli störda i sin konsumtion och det är just det som 

har öppnat vägen för native advertising. Även tidigare har det funnits reklam som har gjorts 

till en del av innehållet men native advertising är riktat mot just digitala medier. Det är 

uppbyggt på ett sådant sätt att det viktigaste är att det ska passa mottagaren snarare än att 

företagets huvudbudskap går fram. Enligt Matteo och Dal Zotto innebär detta att reklamen 

blir mer social och tanken är att reklamen ska kunna spridas på den valda plattformen och 
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även nå andra digitala plattformar, alltså spridas som vanligt innehåll och genom det nå en 

bredare målgrupp.           

Campbell och Marks (2015) undersökte hur dold native advertising kontra öppen native 

advertising skiljde sig åt när det kommer till lång- och kortsiktiga relationer. De upptäckte att 

dold reklam, alltså sådan native advertising som försöker dölja avsändaren och/eller 

faktumet att innehållet är ett reklambudskap, kunde få positiva effekter på kort sikt men att 

det inte skulle få lojala kunder av det. Det kortsiktiga positiva effekten kommer av att 

konsumenten inte förstår att det är ett reklambudskap. När det sedan framkommer tappar 

konsumenten förtroende för reklamkällan och mediet den befinner sig i. Mer öppen reklam 

fick lojalare kunder som hängav sig mer åt företaget under längre sikt. 

4.4. Vårt bidrag 

Vår studie kommer undersöka hur kändisar i podcasts framför spelreklam genom native 

advertising, då det inte finns någon annan forskning som har täckt det området. Forskning 

har tidigare gjorts på kändisar i reklam generellt, men vi har inte kunnat se någon forskning 

om varken kändisar som gör reklam i podcasts eller kändisar som gör spelreklam. Det finner 

vi märkligt då det idag är så vanligt med kändisar som gör reklam i podcasts och kändisar i 

spelreklamer. 

Den tidigare forskningen vi har valt att använda oss av visar att kändisar, genom sitt 

kändisskap, har stor möjlighet att påverka konsumenterna. Dessutom visar den att 

spelreklam kan få spelmissbrukare/ tidigare spelmissbrukare att spela mer/ att börja spela 

igen. Av den anledningen tycker vi det är viktigt att belysa hur kändisars reklam för 

nätkasinon framförs. Vi hoppas därför kunna tillföra viktigt kunskap inom det här relativt 

outforskade området. Dessutom vill vi att den här studien dessutom kommer generera ny 

kunskap om hur kändisar framställer reklam i podcast, då det är ett fenomen som växer.  
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5. Teoretiskt ramverk 

Vårt teorikapitel kommer fokusera på tre saker; retorik, match-up hypothesis och 

autenticitet. På många sätt hänger dessa teorier och begrepp ihop med varandra men rent 

praktiskt finns det distinkta skillnader. Vi vill se hur Schulman och Eklund bygger upp 

förhållandet mellan dem själva och Maria Casino, hur de gör för att verka ärliga och äkta mot 

lyssnarna samt i slutändan hur de legitimerar spel om pengar. 

5.1. Retorik 

Retorik är läran om talekonsten. Det går att se både som något praktiskt och teoretiskt och 

används för att övertyga sin publik. Det är vanligt även i reklam där man vill övertyga 

konsumenterna om att köpa just ens egen produkt (Renberg, 2007). De pratas om tre vanliga 

övertalningsstrategier man använder inom retoriken; logos, pathos och ethos. Logos handlar 

om att man via logiskt argumenterande och tankebanor som går att följa argumenterar för 

sin tes. Pathos handlar om att väcka känslor hos åhöraren. Ethos är talarens trovärdighet och 

kan påverkas på två olika sätt. 

5.1.1. Pathos 

Pathosargument siktar direkt på hjärtat, medan logosargument ofta först tilltalar förnuftet 

för att sedan beröra ens känslor. Enligt många experter är förmågan att beröra publiken med 

känslor den viktigaste övertalningsstrategin. Av den anledningen är det som talare viktigt att 

kartlägga vilka sorters känslor ens tal kommer väcka, och vilka man har som mål att väcka. 

Renberg (2007) säger att de ”grundackord” pathos bygger på är glädje, lycka, sorg, vrede, 

fruktan, harm, hopp, avundsjuka och medkänsla. Även om det är vanligt med känslor i politik 

är de ännu vanligare inom reklam. Renberg säger att: ”vår fruktan för problem, missöden och 

tillkortakommanden och vår dröm om framgång och lycka gör oss mottagliga för dess 

pathosargument” (ibid). 

5.1.2. Ethos 

För att publiken ska tro på det talaren säger måste talaren ha publikens förtroende. Hen 

måste ha ethos. Ethosargument handlar om att övertyga publiken om ens trovärdighet och 

göra den mottaglig för ens övriga argument. Renberg (2007) skriver om att förtroende kan 

skapas på två olika sätt. Det första är att sändaren genom sitt tal, kroppsspråk eller andra 

överalningsmedel bekräftar publiken och visar att de alla står på samma sida. Publiken 

uppskattar att stå på samma sida som talaren och gillar att bli bekräftade och respekterade. 

Det andra sättet är att på olika sätt stärka talarens auktoritet. Hens auktoritet kan påverkas 

genom en mängd olika faktorer; ålder, kön, klädsel, meriter och expertis är exempel på några 
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av dem (ibid). I historien har det varit fördelaktigt att vara en välutbildad, vit man från 

överklassen men över tid har det förändrats. I dag är det tydligt att allt handlar om fall till fall 

huruvida en person uppfattas som en trovärdig talare eller inte. Beroende på de tidigare 

nämnda påverkande faktorer passar man mer eller mindre bra till olika talsituationer (ibid). 

Kärnan i ethosargument är alltså inte att övertyga genom rationalitet, utan att publiken tror 

och litar på talaren. 

5.1.3. Logos 

Logos innebär att man argumenterar till publikens förnuft. Renberg (2007) skriver att det 

innebär att man gör tankegångar och logiska kopplingar för att få fram sin tes. Ofta består 

argumenten av presentation av fakta som är sanna eller åtminstone verkar vara rimliga för 

publiken. Här handlar det om att välja sina ord och organisera sin framställning. Dessutom 

handlar det om att framställa en rimlig verklighetsbild som publiken kan skriva under på. 

Man kan använda logosargument på två olika sätt; deduktiv och induktivt. Deduktiv 

argumentering innebär att argumentet följer en tankegång eller en syllogism, för att till slut 

komma fram till slutsats. En syllogism består av, minst, två premisser och en slutsats. Ofta är 

publiken medveten om premisserna och de behöver inte uttalas. Slutsatsen förstås ändå. 

Induktiv argumentering innebär att vi utgår från våra erfarenheter. Det kräver både kvalitet 

och kvantitet av erfarenheten för att den ska framstå som trovärdig. 

5.2. Match-up hypothesis 

Det finns flera anledningar till att använda kändisar i reklam, men oavsett vilken man har 

måste man alltid göra det på rätt sätt. En viktig aspekt man som företag måste ta i anspråk 

när man skapar reklamen är att förmedlaren hänger ihop med varumärket (Priluck, Stanley 

& Till, 2008). 

Ordet kongruens betyder samhörighet eller överensstämmelse. I det här sammanhanget 

handlar det om en reklamförmedlares kongruens med varumärket hen gör reklam för. Den 

kongruensen bidrar till att skapa ett förtroende för förmedlaren och i slutändan ger det en 

större påverkan på konsumenten. 

Match-up hypothesis är en teori som förklarar just begreppet kongruens i ett 

marknadsföringssyfte. Den säger att kongruensen mellan förmedlaren och varumärket är 

viktig för att skapa trovärdighet och för att påverka andra positiva attityder (Priluck, Stanley 

& Till, 2008). Man får alltså högre påverkan på konsumenten när man till exempel gör 

reklam för en sportdryck om man använder en idrottsstjärna. Match-up hypothesis innebär 

mer konkret att man vill ha en hög kongruens mellan kändisen och varumärkets 

personlighet. Att bara vara känd bidrar i sig till en positiv påverkan på konsumenten, men 
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med kongruens blir påverkan bättre (ibid). Kongruensen är eftersträvansvärd, men det gäller 

att lyckas med den. Finns det ingen kongruens blir trovärdigheten sämre och till slut även 

påverkan på konsumenten. Det finns dessutom en risk att kändisen tar för stor plats. Det är, 

för företaget, viktigt att konsumenten efter att ha konsumerat reklamen kommer ihåg 

produkten, och inte bara kändisen. Effekten där kändisen tar all plats och “suger ut” 

konsumentens fokus kallas vampyreffekten (Evans, 1988). 

I teorin Match-up hypothesis är begreppet kongruens det som är relevant för vår studie. I 

praktiken undersöker studien hur Schulman och Eklund skapar en samhörighet och en för 

lyssnarna öppen relation till Maria Casino. Med en närmre relation, eller högre kongruens, 

till dem som betalar för reklamen kan podcastprofilerna få en större påverkan på sina 

lyssnare. 

5.3. Autenticitet 

För att reklam med en kändis ska vara givande för företaget är det viktigt med kongruens till 

varumärket, men lika viktigt är det med autenticitet. Det kändisen säger måste verka äkta, 

och hen måste vara “äkta” mot sig själv. Moulard, Garrity & Rice (2015, s. 175) beskriver 

kändisars autenticitet som: “the perception that a celebrity behaves according to his or her 

true self.” van Leeuwen (2001) säger att en kändis är autentisk när den är genuin, originell 

och unik. Dyer (1998) säger att kändisars image bygger på att de kommunicerar deras 

individualitet, deras “jag” och deras själ. Han säger också att vår fascination för kändisar 

kommer från att vi i press försöker hitta något som tyder på äkta känslor och deras äkta 

identitet. 

Autenticiteten är ingen sak eller egenskap som ett varumärke har, utan den skapas endast i 

konsumentens medvetande. Autenticiteten skapas när kändisen beter sig och säger saker 

som konsumenten tror att kändisen skulle göra i verkligheten, utanför reklamsituationen 

(Ilicic & Webster, 2016). Som exempel skulle reklam för en proteinbar passa bra med en 

vältränad kändis, kanske en idrottsstjärna. Då tänker konsumenten att även innan 

reklamsamarbetet började så brydde sig kändisen om sin hälsa och kost, och kanske till och 

med använde produkten. Autenticiteten skulle kunna bli ännu högre om man tryckte på just 

den aspekten i reklamen. Autenticiteten används, i marknadsföringssyfte, inte för att bygga 

relationer med konsumenten. Istället handlar det om att visa vad för beteende kändisen har 

som konsumenten sedan kan efterlikna. I slutändan handlar det om att företag vill att 

konsumenten ska kunna relatera till kändisen (ibid). Ilicic och Webster (2016) skriver också 

att folk förstår att många stora kändisar är “skapade” men att de ändå uppskattar dem som är 

experter inom sitt område och som har nått dit genom hårt arbete. En av respondenterna i 

deras studie säger: “I don't want to see a celebrity up there who is stinking rich and doesn't 
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know what it is like to struggle. That is what I mean about real, to know they can actually 

relate to people” (2016, s. 413). Moulard, Garrity och Rice (2015) skriver i sin studie att när 

det kommer till kändisars autenticitet var det för unga människor viktigare att kändisen var 

unik. En äldre målgrupp såg stabilitet som det viktigaste attributet.  
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6. Metod 

Det här kapitlet kommer ta upp vad studien har för material, hur det har inhämtats och till 

slut även hur det ska tolkas. En viktig del är när vi förklarar hur innehållsanalys kommer 

användas som analysmetod och vilka verktyg vi väljer att använda för att få fram den empiri 

vi söker. 

6.1. Material och urval 

Materialet till studien kommer från “Alex och Sigges podcast”. Podcasten har gått sedan 2012 

och kommer nuförtiden, med endast få undantag, ut på fredagar. Tiden när avsnittet lades ut 

varierade men oftast fanns avsnittet tillgängligt på morgonen när lyssnarna vaknade. 

Avsnitten var alltid runt en timme långa. Varje avsnitt av podcasten hade två reklampauser 

med totalt cirka fem annonsörer. I de flesta var Maria Casinos inslag i den andra pausen, 

ungefär 40 minuter in i avsnittet. Det vi ville analysera var endast Maria Casinos 

reklaminslag och därför letade vi upp rätt del i avsnittet och transkriberade det innan vi 

påbörjade analysen. Vi valde att göra ett totalurval och analysera avsnitt 199 till 230 då det är 

spannet då Maria Casino började annonsera i podcasten till att vi började göra vår studie. 

Med ett avsnitt i veckan gjorde det tidsspannet till 32 veckor, eller 18 mars till 21 oktober. De 

32 avsnitten gav tillsammans ungefär 35 minuter material. Vi valde materialet då Alex och 

Sigges podcast är den största i sin genre med runt 260 000 lyssnare i månaden och den ligger 

på plattformar där alla med en smartphone eller en dator kan få tillgång till den. Det var inte 

bara den podcasten med mest reklam utan av de som har reklam är det den podcasten med 

flest lyssnare. De publicerades dessutom av medie- och produktionsbolaget Perfect Day 

Media som var först i Sverige att använda native advertising i podcast och idag är ledande 

inom det området. 

6.2. Insamlingsmetod 

Vi samlade in materialet via iPhones app Podcaster. Där fanns alla avsnitten att hitta, men de 

fanns även på andra ställen såsom iTunes eller appar till androidtelefoner. Vi började med att 

lyssna bakåt för att hitta vilket som var det första avsnittet där Maria Casino var annonsör. Vi 

kom då fram till att det vid det tillfället fanns 32 avsnitt publicerade som hade Maria Casino 

som annonsör och att det kändes som en rimlig mängd data. Vi påbörjade sedan 

transkribering. Då de enda två som är med i podcasten är Schulman och Eklund var 

transkribering relativt enkel att göra. Men då de två är väldigt samspelta pratar de ofta över 

varandra eller fyller i varandras meningar. Vi försökte i transkriberingen, så långt som det 

gick, behålla deras talspråk. Vid ett tillfälle sa till exempel Schulman “Asså på bordet kanske 
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de senaste tretti, tretti numrerna”. “Asså” och “numrerna” är talspråk och ska egentligen vara 

orden “alltså” och “numren”. Vid många tillfällen skrattar de och då det var svårt att visa på 

energin i skrattet valde vi då att istället skriva ”*skratt*”. 

6.3. Innehållsanalys som metod 

Innehållsanalys i en kvalitativ studie är en användbar metod för att på olika sätt analysera 

vad som sägs i en text. I Metodpraktikan (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012) 

kallas den för kvalitativ textanalys för att skilja den från den kvantitativa innehållsanalysen. 

Innehållsanalys kan göras på två olika sätt: genom att systematisera eller att kritiskt granska. 

Den stora skillnaden mot den kvantitativa innehållsanalysen är att man inte värderar all 

empiri likadant, vissa delar av materialet är för studien mer värdefullt än andra. Man anser 

sig vara ute efter något som är mer än endast summan av delarna. Dessutom är man med den 

kvalitativa metoden ute efter något som man endast kan hitta vid en djupare analys, det man 

söker finns inte synligt vid första anblick (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012). Praktiskt innebär metoden att man läser texten ett flertal gånger, både snabbt och 

överblickande samt långsamt och mer eftertänksamt. Man tar sedan hänsyn till textens olika 

delar, textens helhet och den kontext texten skrivits i. Vanligt är det också att kategorisera 

materialet i återkommande teman efter att man analyserat texten med väl utvalda 

analysverktyg. 

6.4. Tematisk analys 

Inom nästan all kvalitativ forskning används på något sätt tillvägagångssättet tematisk 

analys. Till skillnad från till exempel kritisk teori är det ingen strategi med historisk 

förankring utan ett annat tillvägagångssätt för att underlätta en analys av kvalitativ data. Det 

är en aktivitet som i princip alltid används inom innehållsanalys. Det går att göra den på ett 

kvantitativt sätt genom att noggrant koda texten och utefter det dela in den i olika teman, 

men den här studien använde ett friare sätt att leta efter teman utifrån vad som gick att se 

när man läste texten (Bryman, 2011). I den här studien sågs teman som återkommande motiv 

Schulman och Eklund använde sig av för att framföra sin reklam. 

De teman vi hittade användes i resultatkapitlet för att strukturera analysresultaten och visa 

inom vilka teman Schulman och Eklund pratar om spelreklam. I praktiken har studien 

analyserat transkriberingar av reklaminslagen i Alex och Sigges podcast, men även 

ljudinspelningarna i sig för att inte undgå vilken ton eller röst de använder samt att inte 

missa om de använder ironi, sarkasm eller liknande ljudliga stilfigurer. Vi ansåg det även 

vara viktigt att tolka skratt, suckar eller ljud de utstöter på rätt sätt för att förstå 
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sammanhanget i det de säger. När sådana situationer uppstod har vi, i transkriberingen, 

försöka skriva ut det så tydligt som möjligt. 

6.5. Analysschema 

För att göra analysen konstruerade vi ett analysschema med hjälp av de språkliga verktyg vi 

beskriver nedan. Att använda ett analysschema är väldigt vanligt när man använder 

innehållsanalys som metod. Med verktygen bröt vi ned texten i dess beståndsdelar och såg på 

vilka sätt de framförde reklamen. Dessa beståndsdelar har vi delat in i teman för att på ett 

större plan se på vilka sätt de framför reklamen. 

Den här studien har analyserat transkriberingar av ett flertal podcastavsnitt med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. Eftersom vi endast analyserade text och inte något visuellt 

medium anser vi att dessa verktyg passade bra till vår studie. Begreppen är vanliga inom flera 

metoder inom samhällsforskning, till exempel innehållsanalys och kritisk diskursanalys.  

 

 Hur förekommer det? Vad tyder det på? 

Lexikala val   

Överlexikalisering   

Strukturella motsättningar   

Modaler   

Metaforer   

Identifikatorisk apell 

 

  

 

6.5.1. Lexikala val  

Oavsett hur man författar en medietext så gör man lexikala val, medvetet eller omedvetet. 

Oftast har man sin mottagare i tanken och man anpassar de ord och meningsuppbyggnader 

man gör efter vilken mottagare man har. I en förundersökning används svåra, men 

fullständigt korrekta ord för att texten ska vara omöjlig att missförstå. Skulle text därifrån 

omvandlas till en nyhetsartikel skulle andra lexikala val göras för att passa med den nya 

mottagaren. För att vara på mottagarnas nivå kan författaren välja att använda enkla, eller 

informella ord. På samma sätt kan du göra formella lexikala val för att framstå som mer 

påläst eller mer intelligent. Genom att se vilka lexikala val Schulman och Eklund gjorde 

kunde vi se till vilken publik de riktar sig och hur de vill få sig själva att framstå (Machin & 

Mayr, 2012).  
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6.5.2. Överlexikalisering 

Överlexikalisering är när man använder fler specifika ord än som behövs. Man kan till 

exempel säga kvinnlig läkare, när begreppet läkare redan innefattar både manliga och 

kvinnliga läkare. Ofta handlar det då om en underliggande ideologi som påverkar författaren. 

I det här fallet kan man anta att det förr i tiden var uteslutande män som var läkare, och att 

det ligger kvar i dagens språkbruk. Det finns olika anledningar till att man använder 

överlexikalisering. Man kan känna ett behov av att hävda sig i en argumentation när man inte 

har så starka argument, eller när man känner att man vill söka sympati (Machin & Mayr, 

2012).  

6.5.3. Modaler 

Modaler är de ord man använder för att uttrycka sin säkerhet inför ett påstående. De kan 

vara verb som vet, kanske, möjligen och måste. De skapar ett band mellan författaren och vad 

författaren representerar. De avgör hur starkt vi anförtror oss till sanningen. Det är stor 

skillnad på att påstå jag vet hur filmen slutar och jag tror jag vet hur filmen slutar. I ena 

påståendet är författaren övertygande, i det andra inte lika mycket. Användning av modaler 

är väldigt viktigt när man undersöker legitimering genom expertröster. Att i maktposition 

uttrycka stor säkerhet inför ett påstående kan ge stor påverkan på mottagaren, även om 

författaren i grunden inte har så mycket kunskap på området (Machin & Mayr, 2012).  

6.5.4. Metaforer 

Ett av de mest kända retoriska greppen är metaforer, en bildlig liknelse. Man tänker inte 

alltid på att man använder det, men det är en del av vårt vardagliga språk. Det är sällan man 

faktiskt drar ut på tiden när något har tagit längre tid än väntat. Metaforer är en liknelse som 

kan göra medietexten mottagligare för mottagaren. Även en svår text kan bli förståelig med 

hjälp av metaforer. Användningen kan dock vara problematisk. Mottagaren kan i vissa lägen 

förstå metaforen utan att den egentligen säger något i verkligheten. I meningen företaget har 

exploderat senaste halvåret vet man att det har gått bra för företaget, men inte vad som 

egentligen gått bra. Man kan ha startat många nya butiker, fått många nya kunder eller fått 

en högre ställning på marknaden. Man kan alltså använda metaforer som en svepande 

förklaring till en utveckling och på så sätt dölja något under den (Machin & Mayr, 2012). 

6.5.5. Identifikatorisk apell 

Identifikatorisk apell är retoriken man använder för att få någon att identifiera sig med en 

själv. Även om två personer inte är identiska kan de identifiera sig med varandra om de har 

gemensamma nämnare. Dessutom kan de identifiera sig med varandra även om de inte har 

gemensamma nämnare, om en av de två uppfattar det som att deras referenspunkter är 
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detsamma. Det är ett vanligt knep inom retoriken för att skapa en samhörighet mellan 

människor, eller en själv och ens publik (Burke, 1969). 

6.5.6. Strukturella motsättningar 

Det är vanligt att man i argumentation försöker skapa ett ont och gott, eller ett vi och dem. 

Man skapar helt enkelt strukturella motsättningar. Ofta behöver man inte nämna den ena 

sidan av motsättningen, mottagaren förstår att det finns en annan sida. I skapandet av till 

exempel ett gott kan det också naturligt skapas ett ont, även om man aldrig nämner en annan 

grupp. Det är lätt att göra detta för att på ett diskret sätt göra mottagaren till en del av ens 

egen grupp. Man kan då skriva över idéer och tankar på mottagaren. Som exempel kan man 

prata om att det svenska folket känner eller vi som bor här tycker även fast man omöjligt kan 

veta hur hela svenska folket känner. På så sätt kan man gömma vem det egentligen är som 

har idéen eller makten (Machin & Mayr, 2012). 

6.6. Metodkritik 

Det har debatterats om innehållsanalys verkligen är en analysmetod och inte ett 

analysverktyg (Graneheim & Lundman, 2003). Kritikerna anser att metoden är så oprecis att 

den passar in i flera olika forskningsfält och därmed kan tolkas som ett verktyg. Precis som 

vid all heurmenetisk forskning (den forskning där forskaren gör egna tolkningar av 

materialet) går resultatet att kritisera utefter forskarens tidigare erfarenheter och 

värderingar. Även om tolkningarna görs genom noggrant utvalda och dokumenterade verktyg 

så är det i slutändan en människa med åsikter, värderingar och förväntningar som gör 

tolkningarna. Graneheim & Lundman skriver att den här sortens forskning går att beskriva 

som en balansgång (2003). Dels är det omöjligt för forskaren att inte lägga in ett eget 

perspektiv i forskningen, dels får inte forskaren göra tolkningar som inte går att stödja i 

materialet. 

6.7. Metodreflektion 

Vår metod gick i stora drag ut på att använda de språkliga verktyg som vanligtvis ingår i 

kvalitativ samhällsforskning. De funkade relativt bra men vi fick under arbetets gång byta ut 

hyperbol mot identifikatorisk apell då vi såg att det var något som förekom oftare. Verktygen 

var också en aning godtyckligt utvalda, då vi inte hade någon direkt koll på vilka vi skulle ha 

behov av. De fungerade dock väldigt bra och vi kände att vi hittade mycket i materialet som 

gick att använda i resultatet. 
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Vi har båda två lyssnat på Alex och Sigges podcast från deras första avsnitt fram till idag, 

vilket gör att vi tillhör den publik som uppskattar deras innehåll och också har stora 

förkunskaper om podcasten. Detta skulle kunna påverka våra tolkningar då vi redan har 

klara och tydliga bilder om Schulman och Eklund. Då vi båda har dessa långtgående 

förkunskaper om podcasten och svårrubbade inställningar till den så skulle man kunna 

argumentera för att vi är partiska och att kvaliteten på studien är kritiserbar. Vi hade det i 

åtanke arbetet igenom och har sett till att allt vi gjort har gjorts med objektivitet. Analysen 

gjordes ändå styrd av metoden och vi har därför inte haft så stor möjlighet att influeras av 

våra egna åsikter. Våra förkunskaper har också hjälpt oss. Vi har förstått vissa referenser man 

inte förstår som ny lyssnare vilket har hjälpt oss i analysen.  
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7. Resultat 

Det här kapitlet kommer ta upp de resultat studiens analys har fått fram. Resultatet kommer 

presenteras i två steg. Först tar vi upp de viktigaste karaktärsdragen i framförandet av 

reklamen: Schulmans och Eklunds roller, deras relation till publiken samt relationen till 

Maria Casino. Sedan tar vi upp de tre temana vår analys hittade; normalisering av spel om 

pengar, spel som underhållning samt Maria Casino som riktigt kasino. 

I citaten nedan kommer Alex Schulman benämnas som AS och Sigge Eklund som SE. 

7.1. Relationer 

I den här delen kommer vi att gå igenom hur Schulman och Eklund använder sig av roller i 

podcasten, relationen till lyssnarna samt relationen till Maria Casino. Det är tre 

tillvägagångssätt de två podcastprofilerna använder sig av för att framföra reklamen och 

bygga upp kongruens och autenticitet samt legitimera spelande. De här tre rubrikerna skiljer 

sig från de temana vi kommer ta upp senare i det här kapitlet genom att de inte är ämnen 

som det pratas om i podcasten. Istället kan man beskriva dem som stilar i språket Schulman 

och Eklund använder för att framföra reklamen. 

7.1.1. Schulmans och Eklunds roller 

I “Alex och Sigges podcast” har Schulman och Eklund varsin tydlig roll som man kan 

förmoda grundar sig i deras personlighet och bakgrund. Schulman är den känslostyrda 

journalisten som ofta gör ytliga spaningar kring media och kändisar. Eklund är författare i 

grunden och har ofta mer djuplodande tankar kring livet och trender. Genom att de två 

skiljer sig åt så mycket personlighetsmässigt så är möjligheten större att fler känner igen sig i, 

och kan relatera till, någon av dem. Det gör att fler kan ta åt sig av reklamen, då man 

påverkas mer av budskapet om man kan identifiera sig med förmedlaren och anser den vara 

trovärdig (Boström, 1981). Samma roller tar de med sig in i reklaminslagen och framför allt i 

inslagen om Maria Casino. Där är Schulman den irrationella spelaren som vid roulettebordet 

satsar på de siffror som inte kommit på ett tag. Eklund i sin tur är matematikspelaren som 

anser att sannolikhetsläran är den man ska följa när det kommer till spel. Eklund har byggt 

upp ett starkt ethos och de två framställer honom som en expert (Renberg, 2007). Dessa 

roller är något de använder sig av genomgående och de gör det på en del olika sätt.  

En stor del av reklamen är hur Schulman och Eklund pratar om spelen på Maria Casino och 

hur det har gått när de spelat där. Schulman spelar mycket utefter sina känslor och går inte 

så mycket på det logiska tänkandet. Han berättar bland annat vid flera tillfällen att när ett 

nummer inte har kommit på väldigt länge när han spelat roulette så tror han att det är större 
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chans att det ska bli det numret. Vid ett tillfälle säger Schulman till och med “Asså då satsar 

jag satan” och syftar då på ett nummer som inte vunnit på länge. Vid flera tillfällen ber han 

dock Eklund om hjälp (som då oftast refererar tillbaka till någon variant av 

sannolikhetsläran) men avfärdar för det mesta råden han får och säger att han inte kan förstå 

hur Eklund kan spela på det sättet då han finner det tråkigt. 

AS: Då tänker jag såhär, oj nu hade jag fått den damen där, om inte han hade 

suttit där. 

SE: Mmm. 

AS: Då hade ju jag fått den. Och nu fick jag inte den. 

SE: Det är ju en frestande tanke såklart. 

AS: Nämen, vadå frestande tanke? Det är ju sant. Han sitter ju där och då hade, 

han tog ju det kort som jag skulle fått. 

SE: Den här gången ja, men om ni satt där i tvåhundra timmar så skulle det där 

varit försumbart i slutändan. 

AS: *skratt* Jo, men jag bara menar, nämen oss men men att se på sakerna som 

du gör då det jag fattar inte varför det då är roligt för dig. Asså har du har inga 

turnummer när du spelar eeh rouletten. (Schulman och Eklund, 2016, 9 juni) 

I det här exemplet pratar Schulman om när han spelade Black Jack sist. Han pratar om att 

personen längst till vänster vid bordet får en dam och på så sätt “förstör” för Schulman. Han 

talar om det som om det är en sanning att den personen har förstört hans spelomgång. Han 

tar aldrig upp att personen troligtvis vid flera tillfällen har fått ett dåligt kort som gett 

Schulman ett bättre, något som säkerligen händer lika många gånger. Eklund visar här sin 

mer rationella sida även om han med “Det är ju en frustrerande tanke” är ödmjuk mot 

Schulmans tankesätt (Schulman och Eklund, 2016, 9 juni). Schulman tar sedan upp en tanke, 

som man kan se som rimlig (man kan ju spela för spänningens skull, inte bara för att vinna 

pengar), om att det är rimligare att spela med mer känslor för att det är roligare på det sättet. 

Eklund är dock inte alltid lika ödmjuk som han var i exemplet ovan. 

SE: Du gillar att jobba så. Pissa på verkligheten och så. [...] Drömma dig bort till 

en annan värld. [...] En annan verklighet där det skulle spela någon roll vilka 

nummer du satsar på på roulette. (Schulman och Eklund, 2016, 27 maj) 

Här skjuter han ned Schulmans spelidé genom att använda en metafor om att Schulman inte 

bryr sig om logik. Eklund talar om det som att Schulman lever i en annan värld och inte 

tänker det minsta på sannolikhetsläran. Användandet av dessa två roller, den känslostyrda 

som spelar för att det är kul och den rationella som tänker på den rimligaste utgången av ett 
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spel, gör att de ökar spridningen av personer som kan känna igen sig i någon av dem 

(Boström, 1981). De får större möjlighet att fånga in potentiella spelare. Hade de två spelat på 

samma sätt hade de troligtvis missat en målgrupp. Det de gör är att de på varsitt sätt 

legitimerar spelandet. Schulman gör det genom att trycka på att det är kul att spela och att 

använda känslor gör det ännu roligare. Eklund tycker självklart även han att det är kul med 

spelande, men han menar att jobba med siffrorna gör spelandet roligare och att det även ökar 

vinstchansen jämfört med Schulmans sätt att spela. När Schulman pratar om sina tursiffror i 

ett avsnitt säger Eklund “Och sen så kommer du hem pank.” och menar då att Schulmans sätt 

att spela på leder till att man förlorar pengar medan hans sätt ökar chansen att vinna 

(Schulman och Eklund, 2016, 20 maj).  

Tidigt i de reklamavsnitt som är gjorda för Maria Casino börjar Schulman och Eklund prata 

om två James-Bondkaraktärer. De har valt två bondskurkar som alias på spelsajten och 

använder sedan dessa som två karaktärer på samma sätt de använder dem roller som 

nämndes tidigare. Schulman är Dr. Kananga och Eklund Le Chiffre. Dr. Kananga är skurken i 

filmen Leva och låta dö (1973). Han är både diktator på en fiktiv ö i Karibien och en 

knarkbaron i New York. En stor del av hans personlighet är att han använder en kvinna som 

sägs ha en gåva att se in i framtiden. Hon spår den med hjälp av tarotkort och Dr. Kananga 

anförtror många av sina beslut till dessa kort. Han lägger sin tro i det övernaturliga vilket är 

jämförbart med Schulmans misstro mot den vetenskap Eklund ofta talar om när de talar om 

spel. Le Chiffre är skurk i filmen Casino Royale (2006) och i den amerikanska TV-filmen med 

samma namn från (1954). Den senare filmen är den officiella bondfilmen, och där är Le 

Chiffre bankir med ett stort pokerintresse. Han är en iskall spelare som under pokermatchen 

mot Bond måste vinna stora summor pengar för att betala tillbaka de terrororganisationer 

han hanterar pengar åt. Han är en smart och matematisk spelare som inte spelar efter sina 

känslor. Le Chiffre betyder till och med siffran på franska. Det finns tydliga kopplingar 

mellan Le Chiffre och Eklund när det kommer till spel. De båda utgår från matematik och 

sannolikhetsläran, och de båda visar inga känslor inför förluster. James Bond är en film- och 

bokserie man ofta kopplar till lyx, spänning och kasinon. Dialogen om karaktärerna och 

James Bond överlag kopplar de sedan ofta till spel och Maria Casino. De två 

podcastprofilerna använder dessa karaktärer också som ett komiskt inslag och försöker skapa 

humor kring det. Då och då använder de sig av karaktärerna som en mall för hur de spelar 

eller hur de bör spela. 

SE: Men vadå neee säger du? Du menar att du spelar så så försiktigt när du är 

Kananga? (Schulman och Eklund, 2016, 24 juni) 
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Eklund ifrågasätter här Schulmans spelande genom att hänvisa till att Kananga inte alls är en 

feg person och knappast skulle spela på det sätt Schulman tidigare berättat att han gjort. 

Kananga är en irrationell person, precis som Schulman är som spelare överlag (även om han 

inte var det i det här exemplet). 

SE: Eftersom jag är så van nu att, i kasinosammanhang via Maria casino, vara Le 

Chiffre 

AS: Jaa du är ju, du är ju det alter egot ja digitalt ja. Men det blir ju svårare för 

dig Le, Le Chiffre har ju nån typ av synfel va? 

SE: Det blöder ur ögat ja. (Schulman och Eklund, 2016, 20 maj) 

Här talar de om att Eklund ska vara sin karaktär Le Chiffre även på ett fysiskt kasino. De talar 

om att han ska spela på kasinot som sin karaktär. När de använder karaktärerna på det här 

sättet så skapar de en autenticitet, de visar att de identifierar sig själva med karaktärerna 

även utanför podcasten vilket känns genuint (van Leeuwen, 2001). De använder karaktärerna 

som ett substitut för de roller de vanligen har, fast i ett spelsammanhang. Det blir som att de 

med hjälp av karaktärerna förstärker rollerna i spelsammanhang. Det blir ett förtydligande 

på de två olika sätten de spelar på, vilket de använder sig mycket av eftersom de då har större 

möjlighet att nå två sorters potentiella spelare. Lyssnarna kan relatera till två sorters spelare 

och relaterar man till en kändis så är det troligare att man vill efterlikna den, i det här fallet 

att spela på Maria Casino (Boström, 1981). 

7.1.2. Relationen till lyssnarna 

Något som är viktigt i Schulmans och Eklunds reklam, och i det övriga materialet i podcasten, 

är deras relation till lyssnarna. Podcasten har hållit på i fyra år, och många lyssnare har varit 

med länge. Man märker ofta att de två vill inkludera lyssnarna i samtalet, och det tar de med 

till reklaminslagen. Att skapa en stark relation till sina lyssnare, och i det här fallet potentiella 

konsumenter, är viktigt i marknadsföringssyfte. Det är viktigt för reklamförmedlarna att ha 

en hög likeability för ju högre den är desto högre påverkan har de möjlighet att få på 

lyssnarna (Fleck, Korchia & Roy, 2012). De skapar relationen till lyssnarna på tre olika sätt; 

de inkluderar lyssnarna i samtalet genom att referera tillbaka till innehåll tidigare i 

podcasten, de försöker få lyssnarna att spela med dem på Maria Casino samt att de pratar på 

samma sätt, de använder samma sorts språk, i reklaminslagen som de alltid gör i podcasten. 

Eftersom podcasten har hållit på så länge så har det blivit väldigt vanligt att Schulman och 

Eklund ofta refererar tillbaka till saker som de tidigare pratat om, då de vet att en stor del av 

lyssnarna känner igen referenserna. Samma refererande tar de med i reklaminslagen. 

Lyssnarna kan då känna sig inkluderade i samtalet och vara en del av ”vi”-et. Referenserna 
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blir en gemensam nämnare vilket innebär att de använt sig av de retoriska knepet 

identifikatiorisk apell (Burke, 1969). 

SE: Och ehh, du häller upp en whiskey till pappsen. 

AS: Men asså alltså, pappsen. 

SE: Nehe. Vad sa han då? 

AS: Men han var ju finlandssvensk. 

SE: (svenskfinsk dialekt) Du häller upp en *skratt*. 

AS: *skratt*. 

SE: En satan- 

AS: *skratt*. 

SE: ...pinne till pappi! Så blir det sitkul bingo. 

AS/SE: *skratt*. (Schulman och Eklund, 2016, 22 juli) 

Lyssnare till podcasten känner till Schulmans relation till sin pappa och kopplingen till 

whiskey/”pinne”. Den relationen hade nog i vanliga fall varit känslig att prata om, men de två 

visar här att de är riktigt goda vänner som ändå kan skämta om det. Då lyssnarna känner 

igen vad de pratar om (och samtidigt förstår att inte alla gör det, de som lyssnar och förstår 

hamnar i en egen liten cirkel) känner de sig som en del av gemenskapen. Schulman och 

Eklund har då spelat på relationen till sina lyssnare och ökat närheten gentemot dem (Burke, 

1969). Genom att skapa ett närmare band till lyssnarna ökar de möjligheten för lyssnarna att 

relatera till podcastprofilerna och på sätt sätt har de större möjlighet att legitimera spel om 

pengar för dem. När man använder internskämt och en viss jargong som lyssnarna förstår 

känner sig lyssnarna inkluderade och i en del av en grupp. De använder sig återigen av 

identifikatorisk apell (ibid). 

I grunden är självklart Schulmans och Eklunds mål med reklamen att få folk att börja spela 

på Maria Casino. Ett knep de använder sig mycket av är att få det att låta som att om 

lyssnarna spelar på Maria Casino så får de spela med de två podcastprofilerna.  

Ex 1 

SE: Så gör också vi bondskurkar på Maria Casino. 

AS: Ja så om ni är med i klubben skapa er ett bondskurksalias och gå in på 

mariacasino.se. (Schulman och Eklund, 2016, 22 april) 
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Ex 2 

AS: [...] Och till dess då så går vi in på mariacasino.com. 

SE: Och ni, ni hänger med. 

AS: Det gör ni. (Schulman och Eklund, 2016, 7 oktober) 

Bondkaraktärerna är något de använder sig av på många olika sätt. Här bjuder de in 

lyssnarna till vara med i en “inre cirkel”. Med kraften av att vara omtyckta kändisar har de 

stor möjlighet att påverka sina lyssnare, då man som konsument lättare relaterar till personer 

man tycker om (Boström, 1981). Dessutom pratar Schulman här redan om en initierad 

“klubb”. Han skapar då en större cirkel bestående av de lyssnare som spelar på Maria Casino. 

Det viktigaste i den här delen av framförandet är att de två bjuder in lyssnarna till att spela 

med just Schulman och Eklund. Med tanke på hur mycket de två pratar om deras olika 

spelsätt och hur bra de är på bland annat Black Jack så blir det ju en stor utmaning gentemot 

lyssnarna att gå in på Maria Casino, spela och kanske till och med vinna över dem. Genom att 

de har sina Bond-alias vet lyssnarna vad de heter på sajten, och kan känna igen dem när de 

kollar runt bland vilka de möter. Det är även välkänt vilka spel de två faktiskt spelar. 

Dessutom uppmanar Schulman och Eklund i mer eller mindre varje avsnitt lyssnarna att gå 

in på Maria Casino med uppmaningen “Vi ses på Maria Casino!”. Lyssnare som från första 

början inte hade tänkt spela, kan lockas in med möjligheten att få träffa kändisarna de ser 

upp till.  

För att bygga upp autenticitet använder Schulman och Eklund samma stil på dialogen som de 

använder i resten av podcasten. Språket som de använder i reklamen är något som lyssnarna 

känner igen vilket kan göra att podcastprofilerna upplevs som genuina (van Leeuwen, 2001). 

De använder vardagligt och informellt prat vilket tar sig uttryck genom bland annat 

svordomar och interna skämt de två podcastprofilerna mellan, som även lyssnarna förstår. 

Till exempel skämtar de om Schulmans pappa och relationen mellan de två, som exemplet 

tidigare i det här kapitlet visar, vilket de ofta gör i det vanliga innehållet. Vid internskämt på 

det här sättet går det att applicera begreppet identifikatorisk apell. Schulman och Eklund 

använder skämtet för att skapa en samhörighet med sina lyssnare (Burke, 1969). Hade 

lyssnarna inte förstått referensen till Schulmans pappa och whiskeydrickandet (som citatet 

under förra rubriken visade) hade podcastprofilerna inte tjänat någonting på det skämtet. 

Istället kan det ha byggt upp likeabilityn vilket ger dem en större möjlighet att påverka 

lyssnarna (Priluck, Stanley & Till, 2008). Hade en person utifrån hört det här skämtet och 

förstått att Schulmans pappa är död hade personen troligtvis inte uppskattat skämtet. Det är 

alltså viktigt att förstå också jargongen mellan Schulman och Eklund för att på riktigt förstå 

skämtet. Schulman och Eklunds generella framförande av reklamen låter heller inte 

manusskrivet, vilket också bygger upp autenticiteten då de inte känns styrda av Maria 
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Casino. Man får känslan av att de får säga precis vad de vill och precis vad de tycker vilket ger 

dem en ökad autenticitet för att de känns äkta (van Leeuwen, 2001). 

7.1.3. Podcastprofilernas relation till Maria Casino 

Något som är viktigt för Schulman och Eklund i deras reklamskapande är hur de alltid vill 

visa upp en välmående relation till företaget de annonserar för, för lyssnarna. Man kan se det 

dels i att deras annonsörer ofta gör reklam under en längre tid, dels att podcastprofilerna 

pratar om hur mycket de älskar varenda annonsör. Det gör de då kongruens till varumärket 

och produkten är viktigt för att kunna skapa en reklam med hög påverkan (Priluck, Stanley & 

Till, 2008). På samma sätt jobbar de med Maria Casino, och de visar på sin relation på två 

olika sätt. 

Redan från det första avsnittet där Maria Casino är sponsor uttrycker Schulman och Eklund 

sin kärlek för både spel och Maria Casino. Kollar man övergripande över det material den här 

studien analyserat är det lätt att se att Schulman och Eklund ofta pratar om att de alltid 

spelat på kasino, och därför är Maria Casino en passande sponsor för podcasten. Det första 

de säger med Maria Casino som sponsor är följande: 

SE: Vi är denna vecka sponsrade av Maria Casino. Och ja, det här ligger ju mig 

väldigt nära om hjärtat som du vet. (Schulman och Eklund, 2016, 18 mars) 

Eklund använder en metafor för att visa hur mycket han tycker om, inte just Maria Casino i 

det här fallet, utan spel och hasard. Trogna lyssnare vet att de två tidigare pratat om hur 

mycket de gillar spel. Det är inte bara en sägning för Schulmans skull utan även trogna 

lyssnare förstår här vad han menar. Han framstår då direkt som autentisk. Han skapar också 

en kongruens till produkten genom att säga att spel och hasard ligger honom nära om hjärtat. 

Genom att skapa kongruens mellan dem och produkten leder det troligtvis till att reklamen 

får mer positiv effekt (Priluck, Stanley & Till, 2008). Efter det Eklund sa, fortsätter Schulman 

med att säga att de båda två är kunder hos Maria Casino. I och med att han gör det så tidigt 

får man känslan av att de var kunder redan innan samarbetet inleddes och betalning var 

inblandat. Som lyssnare förstår man då att de båda verkligen gillar spel. Han gör detta för att 

bygga upp autenticitet och kongruens till Maria Casino då han visar att de två är inbitna 

kasinospelare som verkligen gillar Maria Casino. 

Ett av reklamavsnitten börjar med ljud från Maria Casino och hur Schulman förklarar för 

Eklund att han just då sitter och spelar inne på Maria Casino. 

SE: Skulle du inte säga vilka vi är sponsrade av? 

AS: Ja förlåt, Maria casino. Du förstår att man asså kan prata jag kan ja, jag 
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småpratar lite med henne. Då känner jag mig lite ofyndig nu när jag pratar med 

dig. 

SE: Jag ska inte störa er. (Schulman och Eklund, 2016, 2 september) 

Inslaget kommer plötsligt och görs självklart med en hel del humor. Det är ju märkligt att de 

två måste spela in reklamavsnittet just när Schulman spelar på Maria Casino, eller vice versa. 

Men det säger ändå något om den autenticitet de försöker bygga upp. Schulman älskar spel, 

och Maria Casino, så mycket att han inte ens kan slita sig för att göra sitt jobb, att spela in 

podcasten. Eklund spelar med som att han förstår Schulman, han förstår att Schulman inte 

kan slita sig. 

Schulman och Eklunds relation till Maria Casino är tvetydig. Dels bygger de ofta upp dem 

som något bra, mäktigt och framför allt större än de själva. Dels försöker de skapa en närhet 

till företaget och anser sig vid flera tillfällen vara så pass nära att de kan komma med tips och 

feedback till dem. På samma sätt kan de även skämta på Maria Casinos, och deras anställdas, 

bekostnad, så som riktiga vänner kan göra. Vid tillfället för det här citatet har de under flera 

veckor byggt upp Malta som ett “kasinoland”, och inte beskrivit det som ett skatteparadis 

vilket det är. Det är ju just därför så många nätkasinoföretag har valt att etablera sig just där. 

SE: Och på tisdag smäller det ju, då ska vi träffa Dersim. (Schulman och Eklund, 

2016, 30 september) 

Eklund använder här en metafor för att verkligen trycka på hur gärna de vill träffa Dersim, 

deras kontaktperson på Maria Casino, och bygger genom det upp kongruensen till Maria 

Casino (Machin & Mayr, 2008). Att de alltid använder Dersim, hans förnamn, visar också hur 

nära de är honom och företaget. Det är alltid han de pratar om när de pratar om deras 

potentiella studieresa till Malta.  

SE: Haha:at indikerar kanske att han tror att vi skämtar. Att han inte förstår asså 

våran desperata längtan efter Malta. 

AS: Men då är han ju dum i huvudet då. Vi har alltid sa, alltid tyckt att han är 

begåvad ju. Eller hur? Vaken, med i matchen. Alltid ett steg före. Och här nu visar 

det sig att han är då alltså debil. 

SE: Men om han är debil då kommer han ju uppleva det här sponsinslaget som 

hotfullt. 

AS: *skratt*. (Schulman och Eklund, 2016, 29 juli) 

De kan till och med skämta, relativt grovt, om honom. För att ett företag ska kunna tilllåta att 

en av deras anställda kallas debil i ett reklaminslag lär det finnas en väldigt hög kongruens 
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mellan företaget och reklamförmedlaren. Den desperata längtan Eklund beskriver ser man 

ofta när de pratar om resan till Malta. Återigen visar de hur gärna de vill till Malta. De har 

tidigare sagt att de vill dit för att de uppskattar Malta som kasinoland, dels för spelandet och 

dels för “kasinokänslan”. När de pratar om bondkaraktärerna pratar de ofta om Malta. De 

kopplar dem känslor man ofta förknippar med James Bond, lyx och spänning, till Malta och 

så även till Maria Casino. Den fortsatta dialogen om Malta och längtan dit bygger då upp 

ännu mer kongruens då lyssnarna får känslan av att de verkligen vill till Malta och Maria 

Casino. 

I ett helt reklamavsnitt pratar Schulman och Eklund om spelbolaget Unibet, istället för Maria 

Casino. De gör det i sammanhanget att Schulman har satsat pengar på att Eklund ska vinna 

På spåret som det just blivit officiellt att han ska delta i, något man inte kan göra på Maria 

Casino. De tar upp faktumet att de under Maria Casinos reklamtid faktiskt pratar om ett 

annat spelbolag på ett humoristiskt sätt.  

AS: Aa, tack själv och ehh tack till Maria Casino som ehh, *skratt* upplät lite tid. 

SE: Till Unibet. (Schulman och Eklund, 2016, 14 oktober) 

De två försöker upplevas som “sköna” personer som tar tid från Maria Casino och pratar om 

ett annat företag. De verkar som att de bryter mot reglerna när de gör så. I och med det visar 

de hur pass nära Maria Casino de faktiskt står, att de till och med kan ta deras reklamtid till 

något annat. Det visar hur stor kongruensen till Maria Casino är. Det ger också en känsla av 

att de två är så fria i sitt reklamskapande att de gör precis som de vill. Autenticiteten byggs då 

upp (van Leeuwen, 2001). Det finns dock en twist. Maria Casino ägs av Unibet, så i grunden 

görs reklamen för samma koncern (Maria Casino, u.å.). Det är något som Schulman och 

Eklund inte gör en antydan till att ta upp utan döljer det för sina lyssnare. Med största 

sannolikhet är alla tre parter överens om det här reklaminslaget. Den här informationen visar 

att kongruensen och autenticiteten de bygger upp i det här fallet är falsk, men troligtvis vet 

gemene lyssnare inte om det här vilket skapar en falsk sanning. 

7.2. Teman  

I den här delen kommer vi ta upp de teman vi har hittat i det analyserade materialet. Med 

teman menar vi återkommande motiv som Schulman och Eklund talar om. Först kommer vi 

prata om hur de två normaliserar spel om pengar, sedan om hur de framför spel som 

underhållning och till sist om hur de förknippar Maria Casino som ett riktigt kasino.  
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7.2.1. Normalisering av spel om pengar 

Det finns ett tabu kring spel om pengar i Sverige, även om det minskat de senaste 

decennierna. När det kommer till framför allt kasinospel är det väldigt lätt att fastna i 

spelmissbruk (TT, 2014). Schulman och Eklund använder en stor del av sin reklam till att 

normalisera spel om pengar på tre olika sätt: de målar upp en bild av trygghet, de framställer 

att man när som helst i livet kan spela samt att alla människor i grunden vill spela. När de 

normaliserar spel om pengar så legitimerar de också nätkasinon och Maria Casino. 

Något Schulman och Eklund ofta pratar om i sina reklaminslag, framför allt i de tidigare 

avsnitten, är att man som spelare på Maria Casino kan se sina vinster och förluster i grafiska 

kurvor. De säger att det gör det lättare att se hur mycket man har vunnit eller förlorat. Enligt 

dem vill Maria Casino inte dölja något för sina kunder och att man som kund inte ska ha 

villfarelser kring sitt spelande. När de säger detta säger de också att andra kasinon inte har 

det här systemet, och på så sätt inte är lika säkra. De vaggar in spelaren i en trygghet som kan 

vilseleda hen till att spela mer. 

SE: Och ehh, det e ju, eeh måste ändå säga att det e otroligt med dom här 

kurvorna. Vi har ju pratat om dom förut, att man, allting som man gör på sajten 

dokumenteras.  

AS: Mm. 

SE: Det är ju inte så på alla sajter. Jag gissar att vissa sajter då är rädda för att 

man ska känna sig då avskräckt. Eller hur att man- 

AS: *Mummel*  

SE: … men om man så förlorar pengar. 

AS: Ja om man förlorar pengar å så kan man då se det svart på vitt, en del sajter 

vill ju då gömma det för att man inte ska tänka på det. (Schulman och Eklund, 

2016, 29 april) 

Eklund gör ett lexikalt val när han kallar kurvorna för otroliga (Machin & Mayr, 2012). Han 

menar att det är jättebra att kurvorna finns, att det är nyskapande och att inga andra kasinon 

har dem. Genom att använda just det ordet förstärker han kurvornas betydelse för att skapa 

trygghet för de som spelar på Maria Casino. Dessutom använder de ordet dokumenteras som 

man lätt förknippar med trygghet och ordningsamhet. De får folk att känna att Maria Casino 

har full koll på ens spelande så man själv inte behöver hålla kolla på sina vinster och 

förluster. Genom att beskriva Maria Casino som en trygg spelsajt legitimerar de spel om 

pengar. Att säga att andra sajter är rädda och att de vill gömma hur mycket spelaren har 

förlorat legitimerar tryggheten på Maria Casino och tvärtom hos deras konkurrenter. De 

spelar här på lyssnarens känslor, ett klassiskt pathosargument (Renberg, 2007). Man kan se i 
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citatet att Eklund ändå försöker gardera sig genom att använda ordet gissa, medan Schulman 

påstår rakt ut att andra sajter vill gömma spelarens förluster.  

Den här studien har tidigare tagit upp de två roller Schulman och Eklund använder sig av i 

reklaminslagen. Eklunds roll är att han är den matematiska, rationella spelaren som utgår 

mycket från sannolikhetsläran, tanken att man i spel alltid kommer går jämnt ut över tid. 

Han pratar som att man i alla kasinospel har 50 % chans att vinna, vilket självklart inte 

stämmer. Med den logiken skulle inte ett enda spelbolag kunna tjäna pengar. 

SE: Jag förhåller mig då iskallt i regel till både vinster och förluster eftersom jag 

vet att i slutändan så, så kommer sannolikhetsläran att jämna ut saker och ting 

något som när. (Schulman och Eklund, 2016, 9 september) 

Så här ser det ofta ut när Eklund pratar om sannolikhetsläran i reklamen och det är ett tydligt 

exempel på legitimering av spelande. Detta kan vara väldigt skadligt då han säger att man på 

lång sikt inte kan förlora pengar, i alla fall inga stora summor. Eklund talar också om sina 

egna kurvor. Han säger att han ser alla spel på Black Jack i livet som ett enda spel, alltså att 

oavsett om han förlorar 20 gånger i rad kommer han i slutändan att vinna tillbaka dem 

pengarna. Här använder sig Eklund av det ethos han har byggt upp. Applicerar man det 

tankesättet på Maria Casinos spelare så skulle spelarna kunna se kurvorna på sajten bara 

som ett tecken på ens nuvarande form, men att de djupa dalarna till slut kommer att gå upp 

igen, om man bara fortsätter spela.  

Både Schulman och Eklund får Eklund att verka som den smarta, experten, i sammanhanget. 

När de legitimerar spelande, gör det legitimt och “rätt”, används han som en expertröst. Det 

är tydligt att de använder sig av det ethos de byggt upp åt Eklund (Renberg, 2007). Maria 

Casino erbjuder en produkt med hög produktinvolvering (det krävs en del involvering av 

konsumenten för att kunna använda produkten) och eftersom Schulman och Eklund gör en 

reklam med ett implicit budskap (de gör ingen reklam som är påtryckande med produkten) 

så är det är bra knep att använda en expertröst (Zhu & Tan, 2007).  

Det är inte bara förluster som förekommer i Schulman och Eklunds framförande. De pratar 

även om att de vinner pengar på Maria Casino, om än små summor. Schulman jämför då och 

då spel på Maria Casino med andra kasinon, och då hur det går bättre hos Maria Casino. 

AS: Och jag hade en gräns, femhundra kronor och den, jag gjorde av med 

femhundra kronor på, det gick så otroligt fort. 
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AS: [...] sen så använde jag exakt samma nummer på Maria casino och vann 

tillbaka, inte femhundra men i alla fall några hundra och ehh, och så därför tji tjii 

fick du. (Schulman och Eklund, 2016, 27 maj) 

Schulman har här berättat att han förlorat 500 kr på Casino Cosmopol i Stockholm. I och 

med att han säger att han använder samma nummer på Casino Cosmopol som på Maria 

Casino kan man tolka det som att man har större vinstchans hos Maria Casino, vilket 

självklart inte är fallet. Han legitimerar spel på Maria Casino. Han säger dock att han inte 

vann tillbaka allt vilket ökar hans autenticitet (van Leeuwen, 2001). Eklund pratar alltså om 

att säkerheten ökar med hjälp av sannolikhetsläran och vetenskapen samtidigt som 

Schulman pratar om att han med hjälp av hans känslospel vann pengar. De är motsatser som 

båda legitimerar spel på olika sätt. Återigen kan man se deras användning av olika roller i 

framförandet av reklamen. 

Vid två tillfällen tar Schulman och Eklund upp att Maria Casino har en app som man kan 

spela i. Med appen kan man spela på telefonen var som helst, och inte bara när man har 

tillgång till en dator och wifi. Schulman berättar då att det har gjort hans liv mycket bättre. 

AS: Jag har bara kört på webben hittills men det var en ny värld ju som öppnade 

sig i det att jag då i hissar ehh, på bussen och sådär bara kan ta fram den och 

lägga några marker på några nummer på roulettebordet. 

SE: Blir det roligare att åka buss då? 

AS: Ja men det är som att, för förut så har jag då köket blivit ett kasino men nu är 

då bussen ett casino eller tunnelbanan casino eller hissen eller taxin. (Schulman 

och Eklund, 2016, 16 september) 

Han säger nu att bussen, tunnelbanan, hissen eller taxin nu är som ett kasino. Att prata om 

det som något positivt är att normalisera spel något oerhört. Att gå på kasino eller att spela 

på nätkasino är nu ingenting man måste göra någon ansträngning för, man kan bara öppna 

telefonen och spela. Schulman säger även att det gör bussresan roligare, något många 

säkerligen kan relatera till. Enligt Schulman är det bara att ta fram appen och ”lägga några 

marker på några nummer på roulettebordet”. Han får det att låta som att det är så enkelt att 

få något tråkigt till något roligt. Idag försöker väl de flesta få till någon stimuli när man gör 

tråkiga saker. Om man då byter ut mobilspel eller podcastlyssning mot Maria Casinos app 

blir kasinospel en del av vardagen och på så sätt väldigt normaliserat. Att normalisera 

kasinospel i vardagen är problematiskt då kasinospel är den spelform som är lättast att bli 

beroende av (TT, 2014). De tar också upp att det är lätt att omforma appen efter ens egna 

önskemål. Genom att göra det ska man då underlätta sitt spelande och snabbt hitta det spel 
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man letar efter. De använder ordet skräddarsy för att verkligen lägga till en positiv klang till 

det. Det tyder på att man styr över sitt eget spel mer och att Maria Casino då inte lägger sig i 

det konkreta spelandet.  

Det vardagliga spelandet de förespråkar i reklamen blir motsägelsefullt mot när de pratar om 

Maria Casino som ett riktigt kasino och förknippar nätkasinot med lyx och flotta kasinon. Det 

kommer diskuteras ytterligare i kapitlet Maria Casino som riktigt kasino. 

Ett flertal gånger antyder Schulman och Eklund att det finns något inom människor som får 

oss att vilja spela, något genetiskt som ger oss en längtan efter spänningen som spel ger. 

Sådana antydningar kan legitimera spelande hos lyssnarna då man kanske tänker att man 

lika gärna kan börja spela om det till och med är naturligt för människor. I ett avsnitt talar de 

om favoritställen i kasinot. 

SE: Och jag upptäckte en grej i veckan som jag vet inte om du känner till det här 

men att man kan skräddarsy appens välkomstsida- 

AS: Mm.  

SE: ...så man kan ha genvägar in till sina favoritställen i kasinot. (Schulman och 

Eklund, 2016, 5 augusti) 

Att säga ”sina favoritställen” antyder att alla har favoritställen, alltså favoritspel, på kasinon. 

De använder sig här av deduktiv logosargumentering där de inte behöver nämna några 

premisser (Renberg, 2007). Har alla ett favoritställe har ju alla en lust att spela, något som 

säkerligen inte stämmer. Genom att prata på det sättet får de det att låta som att det är 

naturligt att spela, vilket skulle kunna leda till att personer ger efter en lust som de egentligen 

inte har.  

Att prata om favoritställen i kasinot är inte det enda sättet de använder för att normalisera 

lusten att spela. Vid ett annat tillfälle pratar Schulman om att spela, specifikt på ett kasino på 

Malta. Eklund frågar då Schulman en fråga som bara går att tolka som att alla har ett 

inneboende sug att spela. 

SE: Suger det i kasinotarmen? (Schulman och Eklund, 2016, 19 augusti) 

Kasinotarmen är självklart en metafor, men det säger att det finns något i vår kropp som får 

oss att vilja spela (Machin & Mayr, 2012). Precis som deras prat om favoritställen kan det 

leda till att deras lyssnare tror att det är naturligt att känna sug efter spel. Samma sug som 

problemspelare känner. Det blir en sorts vi- och demkänsla, en strukturell motsättning 

(Machin & Mayr, 2012). De som inte känner det här suget efter spel spontant kan känna sig 

utanför, de är då de som är de “onormala”, och kan känna att de inte inkluderas i den grupp 
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som vill spela. Eklund använder ordet “suger” för att visa att det är en känsla man känner 

kring kasinon. Många har säkert redan ett sug efter att spela men hållit igen. När då 

Schulman och Eklund pratar om det som norm att ha suget, som om alla har de kan man 

känna sig mer normal och blir då mer benägen att spela. Precis som tidigare använder de 

alltså deduktiva logosargument för att legitimera spelande (Renberg, 2007). 

Schulman och Eklund glorifierar också det suget som nämndes tidigare. Ofta målar de upp 

bilder som gör kasinon eller spel tilltalande. Här berättar Eklund om hur han känner när han 

går in på kasinon och sedan att han får samma känsla när han går in på Maria Casino. 

SE: Asså att komma in där och höra hur rasslar från de enarmade banditerna, 

höra stimmet borta vid Black Jack-borden.  

AS: Mm. 

SE: Det är livets salt- (Schulman och Eklund, 2016, 6 maj) 

Salt är i vardagen en smakhöjare, något som gör allting lite bättre. Att prata om spel som 

livets salt säger att det är något man bör ha i sitt liv då det gör det mesta bättre. Han pratar 

heller inte om hur spel är för honom utan generaliserar. Han pratar som om det är norm att 

spel gör livet bättre. Återigen legitimerar de spelande genom ett deduktivt logosargument, 

lyssnaren behöver inte veta premisserna utan förstår direkt vad han menad med livets salt 

(Renberg, 2007). 

7.2.2. Spel som underhållning 

En viktig del i Schulman och Eklunds reklaminslag är att få spel att verka som något roligt, 

något underhållande. Dels beskriver de Maria Casino som en härlig plats man gärna vill vara 

på, dels beskriver de spel som något exalterande och roligt.  

Maria Casino beskrivs som en härlig och festlig plats, en plats med bra energi. Ofta använder 

de humor som ett verktyg för att förmedla sin reklam. I det här exemplet har Schulman velat 

vara otrevlig mot en croupier på Maria Casino och bilden de målar upp blir humoristisk då 

man som lyssnare lätt förstår att de skojar, och är ironiska. De hade varit absurt om man 

skulle gå in och vara otrevlig bara för sakens skull. 

SE: Du har ett behov här att kanalisera mörk energi menar du? 

AS: *Skratt*, ne men jag bara menar att. 

SE: Du kanske ska gå nån annanstans än Maria casino. Medan vi andra som bara 

i största allmänhet gillar gambling och spel- 

SE: ...stannar kvar på mariacasino.com (Schulman och Eklund, 2016, 25 mars) 



39 

 

Eklunds uppmaning att Schulman ska gå till något annat nätkasino antyder att det finns 

mörk energi och dålig stämning på andra nätkasinon men att det på Maria Casino inte 

förekommer. Eklund pratar också om ett “vi” som i det här sammanhanget blir han själv och 

lyssnarna. Han skapar en grupp som ska ta del av den härliga stämningen som finns på Maria 

Casino, en grupp man då som lyssnare ska vilja vara med i. En “vi”-känsla är något som de 

två försöker skapa flera gånger. 

SE: Ja men det är en tyst, ett tyst nätverk, det är som fight club, alltså om man är med i fight 

club då ser man andra fight club- 

AS: Ja. 

SE: … medlemmar utan att nån annan vet om det, dom blinkar till varandra 

AS: Verkligen. 

SE: Så gör också vi bondskurkar på Maria casino. 

AS: Ja så om ni är med i klubben skapa er ett bondskurksalias och gå in på 

mariacasino.se. (Schulman och Eklund, 2016, 22 april) 

I det här fallet bygger de upp spelandet på Maria Casino som att det kan bli roligt eftersom 

man kan få möta Schulman och Eklund på sajten och få vara en del av deras “gäng”. Genom 

att möjliggöra ett möte inne på Maria Casino med Schulman och Eklund försöker de skapa en 

dragningskraft till sajten. Deras många hängivna fans skulle då kunna få en chans att komma 

podcastprofilerna närmare. Samtidigt skapar de kongruens till Maria Casino genom att visa 

att de själva är inne på sajten och spelar. Fleck, Korchia och Roy (2012) menar att likeability 

och kongruens hänger ihop och påverkar varandra, något Schulman och Eklund då alltså 

utnyttjar. 

De två podcastprofilerna försöker också bygga upp spelen på Maria Casino, framför allt Black 

Jack och Roulette, som något väldigt spännande. Ofta gör de det i samband med att 

Schulman har spelat något av spelen och rådfrågar Eklund eller berättar för honom om något 

speciellt som hänt. I det här exemplet har Schulman beskrivit vilka kort han respektive 

dealern fått i en Black Jack-hand och frågat Eklund om råd hur han skulle ha spelat. 

SE: Du måste slåss mot dealerns dam. (Schulman och Eklund, 2016, 24 juni) 

Eklund menar självklart inte att Schulman ska slåss mot damen i dess riktiga bemärkelse 

utan att det är ett kort som han måste vinna över. Han får Schulmans Black Jacks-pelande att 

låta som en tuff och prestigefull tävling vilket låter mer spännande än vad man kanske tänker 

om Black Jack i vanliga fall. 
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AS: ...och vet du vad men asså vet du vad jag får då? Den där jäveln ger mig en ett 

ess! (Schulman och Eklund, 2016, 24 juni) 

Schulman fortsätter historien. Han använder en svordom för att visa att han är arg och 

exalterad, han slits mellan hopp och förtvivlan. Man märker att spelet har väckt känslor hos 

Schulman. 

SE: Men vadå neee säger du? Du menar att du spelar så försiktigt när du är 

Kananga? 

AS: *skratt* Nja men det nej men det är läskigt för att man känner ju så fort man 

har tolv kan man ju bli tjock ju. (Schulman och Eklund, 2016, 24 juni) 

Vid ett senare tillfälle säger Schulman att det är läskigt när han får tolv eller mer på Black 

Jack. Det är alltså inte bara ett spel som gör en glad, arg eller exalterad utan också rädd. På 

liknande sätt gör Schulman och Eklund ofta i sina reklaminslag och inte bara när det handlar 

om Black Jack, utan hela Maria Casino är mångfacetterat där flera olika känslor triggas vilket 

gör spelandet spännande. 

7.2.3. Maria Casino som riktigt kasino 

Schulman och Eklund är tydliga med att de älskar fysiska kasinon, och i reklamen försöker de 

måla upp en bild av Maria Casino som ett sådant. De pratar om funktioner Maria Casino har, 

vad de får för känslor när de går in på sajten och associerar sina bondkaraktärer till flotta 

kasinon. När de gör detta så skapar de en kongruens till Maria Casino, vilket är minst lika 

viktigt som likeability när man vill skapa en hög påverkan på konsumenterna (Fleck, Korchia 

& Roy, 2012). 

Överlag är kasinon flotta och sammankopplas ofta med smoking, långklänning och exklusiva 

drinkar. Genomgående i reklamavsnitten pratar Schulman och Eklund om hur mycket de 

älskar spel, hasard och kasinon. Ofta målar de upp bilder av kasinon med ljud, ljus och de 

känslor de får när de är i dem. Sedan sammankopplar de bilderna de målar upp med Maria 

Casino. Schulman och Eklund försöker få lyssnarna att förknippa Maria Casino med riktiga 

kasinon och allt vad det innebär, vilket gör att man kan tänka på Maria Casino som en 

högstatussajt, då det förknippas med något så högstatus som kasinon. När de gör så 

legitimerar de Maria Casino genom känslorna de målar upp. Lyssnaren kan här få en känsla 

av att Maria Casino är som ett fysiskt kasino, och då kan man känna att det är mer legitimt 

när man spelar då kasinon har en längre tradition som något flott, lyxigt och exklusivt. Att få 

Maria Casino att likna ett fysiskt kasino blir en binär opposition gentemot att de samtidigt 

pratar om att Maria Casino är något som bör vara en del i vardagen. Som vi pratade om i 
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kapitel 7.2.1. Normalisering av spel om pengar så vill de få det att verka som att kasinospel är 

något som passar bra på bussen, i taxin eller när man har tråkigt. Men de trycker också 

mycket på att det är något som går att förknippa med något lyxigt, något som inte passar in i 

vardagen. Precis som podcastprofilernas användning av roller kan man se det här som en 

spridning av budskapet till fler målgrupper. Dels riktar de sig mot personer som vill spela i 

vardagen, dels till personer som vill ha kvar kasinospel som något exklusivt. 

SE: Asså att komma in där och höra hur rasslar från de enarmade banditerna, 

höra stimmet borta vid blackjackborden.  

[...] 

SE: Och det händer nånting med mig när jag går in på Maria casino.  

AS: Mm. 

SE: Dom dörrarna öppnas i mig så att säga. (Schulman och Eklund, 2016, 6 maj) 

När Eklund säger ordet rasslar syftar han på ljudet när man vinner på de enarmade 

banditerna och mynt ramlar ner. Han kopplar ljudet av vinster till Maria Casino. Han 

beskriver också ”stimmet borta vid blackjackborden”. ”Stimmet” är folk på avstånd som 

pratar, ofta med en härlig stämning. När han pratar på det här sättet kan man som lyssnare 

få en härlig känsla, och när den sedan förknippas med Maria Casino så kan man 

sammankoppla den känslan med Maria Casino. En person som förknippar Maria Casino med 

vinster och härlig stämning kommer säkerligen lättare rättfärdiga för sig själv att det är 

rimligt att gå in och spela där. 

Ibland pratar de två podcastprofilerna otroligt tydligt om att Maria Casino är som ett fysiskt 

kasino. När de gör det använder de sig ofta av strukturella motsättningar för att antyda att 

det de säger inte gäller för andra nätkasinon (Machin & Mayr, 2012).  

SE: En sajt som gör att det känns som att man är på ett verkligt kasino så att säga. 

(Schulman och Eklund, 2016, 3 juni) 

Här säger Eklund att Maria Casino är en sajt som är som ett verkligt kasino. Andra 

nätkasinon är alltså inte det. Återigen förknippar de Maria Casino med kasinon som i sig är 

flotta, och skapar då en högstatuskänsla kring Maria Casino. De älskar fysiska kasinon men 

är ärliga med att Maria Casino inte riktigt är samma sak. Genom det försöker de skapa en 

autenticitet (van Leeuwen, 2001). Men de försöker ändå hitta delar hos Maria Casino som 

liknar de fysiska kasinona och även komma med tips på hur dem ska utvecklas för att bli 

ännu mer likt ett sådant.  
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När Schulman och Eklund pratar om fysiska kasinon gör de det endast i positiva ordalag. De 

nämner aldrig att det finns några risker eller faror med kasinon utan pratar bara om hur 

härligt det är där, som om det vore en norm att det är så. Härligheten uttrycker sig inte bara i 

vilka känslor de får inne på kasinon utan också i vad för funktioner Maria Casino har. Något 

Schulman och Eklund ofta kommunicerar i reklamen är att Maria Casino har livedealers, 

alltså att deras dealers är filmade i realtid och att man ser spelet på en videostream. 

SE: asså att att när man spelar Black Jack på Maria Casino.com. 

AS: Mm. 

SE: Så är man i direktkontakt med riktiga dealers. Asså via videolänk. (Schulman 

och Eklund, 2016, 8 april) 

I exemplet ovan använder de sig av strukturella motsättningar, och ger en bild av att andra 

nätkasinon inte har livedealer-funktionen (Machin & Mayr, 2012). De försöker legitimera 

spel hos Maria Casino, genom att få Maria Casino att vara något som de andra kasinona inte 

är. De liknar Maria Casino med fysiska kasinon och antyder samtidigt att andra kasinon inte 

är har samma likheter. Att lägga fram en sådan tes med sådan antydan är ett logosargument 

(Renberg, 2007). 

Både Schulman och Eklund uttrycker ofta hur fascinerade de är av att de har riktiga personer 

som dealers. Det låter på dem som om det är nyskapande och revolutionerande att Maria 

Casino använder sig av den här funktionen.  

SE: Ja just det dom är filmade ja det är ju rätt otroligt. 

AS: Den, dom sitter nånstans jag vet inte hur det går till men man, man kan alltså, 

man kan chatta med dom då. 

SE: Dom står i en studio ja. 

AS: Ja. 

SE: Som är uppbyggd som ett kasino. 

AS: Ja. 

SE: Det är ju också otroligt. (Schulman och Eklund, 2016, 18 mars) 

Eklund säger att han tycker det är otroligt, Schulman säger att han inte ens förstår hur det 

går till. Båda dem påståendena får man betrakta som rejäla överdrifter då man även som 

lekman ganska enkelt kan lista ut hur det går till. Eklund uttrycker även fascination över att 

studion där Maria Casinos livedealers står är uppbyggt som ett riktigt kasino. De beskriver 

även funktionerna det här medför, att man kan se personen och prata med hen, som något 

väldigt positivt. 



43 

 

SE: Så att man, man tittar alltså in i ögonen, på nån riktig människa. 

[...] 

AS: Du förstår att man asså kan prata jag kan ja, jag småpratar lite med henne. 

(Schulman och Eklund, 2016, 8 april) 

På samma sätt som i exemplet ovan legitimerar de här Maria Casino genom att trycka på hur 

bra funktionen med livedealers är. Man använder alltså ett logosargument (Renberg, 2007). 

Genomgående i reklamavsnitten för Maria Casino pratar Schulman och Eklund om de Bond-

karaktärer de har som alias inne på Maria Casino. De bygger upp dem med särskilda 

egenskaper och uppmanar också sina lyssnare att själva gå in på Maria Casino och skapa 

egna Bond-alias. Att de skapar en gimmick för sin annonsör är vanligt, och de har tidigare 

skapat slogans som fått stor genomslagskraft. För Maria Casinos räkning är det just Bond-

karaktärerna som sticker ut. James Bond förknippas ofta med kasinon, men kanske framför 

allt med “lyx” i podcasten. När de pratar om sina karaktärer, Schulman är “Dr. Kananga” och 

Eklund “ Le Chiffre”, styr de ofta in samtalet på kasinon. “Le Chiffre” är dessutom känd för 

att vara en pokerspelare. 

SE: Det finns ju någonting med Le Chiffre- 

AS: *Skratt* 

SE: ...som antyder Monte Carlo eller? (Schulman och Eklund, 2016, 15 april) 

Precis som den här studien beskrev i början av det här kapitlet, kopplar Schulman och 

Eklund ofta flotta kasinon med Maria Casino. De försöker få lyssnarna att tänka på James 

Bond, och då även lyxiga, dyra kasinon, när de tänker på Maria Casino. 
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8. Diskussion 

Den här studien har undersökt hur det nya fenomenet native advertising i podcast använts av 

Alex Schulman och Sigge Eklund i deras podcast ”Alex och Sigges podcast”. Konkret sett har 

vi undersökt vilka teman om spel om pengar de två podcastprofilerna framställer när de gör 

reklam för nätkasinoföretaget Maria Casino samt hur de i reklamen förhåller sig till varandra, 

lyssnarna samt Maria Casino.  

Det här kapitlet kommer diskutera de resultat analysen fick fram och vad de kan betyda. 

Först kommer de relationer podcastprofilerna använder avhandlas. Det kommer då främst 

diskuteras hur kongruensen till varumärket, samhörigheten till lyssnarna samt deras egna 

autenticitet framförs. Sedan kommer det att diskuteras kring de tre tydliga teman som främst 

används för att legitimera spel om pengar. Till sist kommer vi ta upp den vidare forskning 

som vi anser bör göras inom området. 

8.1. Relationer 

En stor del av analysen gick till att studera podcastprofilernas användning av roller i 

reklamframförandet. De använder dem på ett utstuderat sätt, inte bara som sig själva utan 

också som karaktärer. Dessa karaktärer bidrar till en motsättning podcastprofilerna emellan 

som de använder på flera sätt. Motsättningarna ger dimensioner till samtalen vilket skapar 

en kontrast som gör reklamen mer levande. Det kan sluta med att de tycker helt olika om 

något och eftersom de två är goda vänner kan tonen bli hård men för det mesta humoristisk, 

något som då underhåller publiken. En av de tydligaste skillnaderna mellan de två är i deras 

spelande. Schulmans irrationella och känslosamma spelande går i konstrast med Eklunds 

matematiska och logiska. I den relationen får Eklund en expertroll som han använder för att 

legitimera spelandet. Där använder Eklund sig av det förtroende han har byggt upp, det ethos 

han får av lyssnarna (Renberg, 2007) De två skilda rollerna bidrar troligtvis också till en 

spridning till fler målgrupper. Som två olika sorters spelare kan de få fler lyssnare att relatera 

till någon av dem och har då större möjlighet att påverka dem (Boström, 1981). 

Podcastprofilerna bearbetar även relationen de har till lyssnarna. De ger lyssnarna samma 

sorts innehåll de alltid får i podcasten, det är samma sorts prat i reklamen som i de övriga 

innehållet. Dessutom har de samma humor, samma jargong mot varandra och de känns lika 

fria i sina samtal i reklamen som de gör i resten av podcasten. Det är vad native advertising är 

i grunden. Att reklamen är uppbyggd på ett sånt sätt att det är viktigare att den ska passa 

mottagaren än vad det är att huvudbudskapet går fram (Matteo & Dal Zotto, 2015). Detta gör 

troligtvis lyssnarna mindre benägna att stänga av podcasten eller hoppa över en del när 

reklaminslagen kommer. Troligtvis har de även lättare att ta till sig av reklamen då inslagen 
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är samma sorts innehåll de är ute efter när de lyssnar på podcasten. Dessutom är Schulman 

och Eklund väldigt öppna med att de är just reklam, vilket kan leda till mer positiva effekter 

och lojalare kunder på lång sikt (Campbell & Marks, 2015).  

Den här studiens resultat visar att kändisar som framför innehållsbaserad reklam i podcast 

försöker skapa en stor kongruens till varumärket och produkten de marknadsför. Med högre 

kongruens blir man mer trovärdig som reklamförmedlare och får en högre autenticitet 

(Lapidus, 2015). Som kändis går man troligtvis in i en reklamsituation i en podcast med hög 

likeability, då man kan anta att lyssnarna konsumerar podcasten för att de uppskattar de som 

medverkar i den, men som Fleck, Korchia & Roy (2012) skriver är kongruensen minst lika 

viktig som likeabilityn. Därför kan man förstå att det är viktigt att arbeta upp en hög 

kongruens till varumärket och produkten. Resultatet visar att podcastprofilerna försöker 

verka nära varumärket de marknadsför. När kändisar gör reklam på det sättet så skapar de 

en högre kongruens och blir mer trovärdiga, vilket påverkar konsumenterna mer (ibid). 

8.2. Teman om spel 

Resultaten visar tydligt att podcastprofilerna normaliserar spel om pengar för sina lyssnare. 

De försöker få det att framstå som att det är naturligt att spela och att du kan göra det var 

som helst i vardagen. Spel framställs som ett nödvändigt ting för att göra vardagen bättre. Vi 

anser att göra spel till något vardagligt kan vara farligt då det är en spelform som man lätt 

kan bli beroende av. Då var tionde person som spelar på kasinospel blir en problemspelare 

anser vi det vara farligt att normalisera nätkasinon (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Det går 

att jämföra med alkohol som även det kan skapa problem hos människor och inte bör 

normaliseras. Många hade nog tyckt det vara uppseendeväckande om det gjorts reklam som 

uppmuntrar folk att ha med sig en plunta med sprit för att göra bussresan trevligare. Det är 

dock precis det sättet som Schulman och Eklund gör reklam på fast för en annan 

missbruksframkallande produkt. Schulman och Eklund får det även i reklamen att framstå 

som tryggt och säkert att spela, som att man knappt kan förlora pengar. Detta går att se i 

resultatet när Eklund hänvisar till sannolikhetsläran och att den alltid jämnar ut saker och 

ting. Det farliga med detta är att Eklund inte nämner att chansen att vinna på ett kasino inte 

är 50 %, oddsen är sämre än så. Applicerar man Eklunds tankesätt på Maria Casinos spelare 

så skulle spelarna kunna se kurvorna på sajten bara som ett tecken på ens nuvarande form. 

Har man då förlorat kan man tänka att de djupa dalarna i kurvan kommer att gå upp igen, 

om man bara fortsätter spela. Men eftersom chansen att vinna är mindre än risken att man 

förlorar på kasinon så kommer kurvan, generellt sätt, fortsätta dala. Det skulle kunna leda till 

att fler av de som spelar hamnar i sämre ekonomiska situationer och kanske till och med ett 

problemspelande eller ett missbruk. Schulman och Eklund undviker också att prata om 
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riskerna med spel och åldergräns på spel. Vi anser att det är ett ansvar de har som förebilder 

då de har lyssnare i alla åldrar och då spelande är utbrett bland minderåriga (Laul, 2016). 

Det man kan se i resultatet är att de sällan pratar om att de själva vinner på Maria Casino. De 

trycker mer på att det är roligt att spela, och vilka känslor det tar fram. Det är intressant att 

de under de 32 avsnitt som vi analyserade bara en gång pratar om att vinna stora summor på 

Maria Casino. De utesluter troligtvis det ämnet för att de vill lägga fokus på att spelande är 

spännande och roligt, man ska inte göra det för att vinna pengar. Det skulle kunna leda till att 

personer som spelar, men inte vinner direkt, stannar kvar för att de har blivit intalade att de 

inte spelar för att bara vinna pengar, utan för att det är en sorts underhållning. Det fungerar 

på samma sätt när det gäller förluster. Schulman och Eklund får det att framstå som att inte 

heller de spelar för att vinna pengar utan för att det är roligt och att det inte gör någonting att 

de förlorar pengar. När de pratar om att de förlorar pengar på det sättet legitimerar de 

spelande och att förlora pengar.  

Podcastprofilerna försöker förknippa Maria Casino med fysiska kasinon och alla de 

tankegångar de tillför. Det gör de genom att måla upp bilder av hur det är på fysiska kasinon 

och associera det till nätkasinot. När de gör så legitimerar de nätkasinot för lyssnarna genom 

känsloargument och lyssnarna skulle då kunna bli mer benägna att bli kunder då lyssnarna 

kan koppla Maria Casino till den lyx som fysiska kasinon symboliserar (Renberg, 2007). 

Fysiska kasinon målas upp som något lyxigt och exklusivt, men utelämnar de risker som 

finns med både fysiska kasinon och nätkasinon, som nu alla kan få tillgång till genom 

nätkasinot som bara är ett knapptryck bort. På så sätt blir det möjligt att spel om pengar inte 

bara blir en del av vardagen utan också en lyx i vardagen som är lika lättillgängligt som vilken 

annan underhållning som helst. 

8.3. Vidare forskning 

Vi gjorde den här studien då vi ansåg att det faktiskt inte gjorts särskilt mycket forskning på 

native advertising och framför allt inte hur kändisar framför den i podcasts. Inte heller finns 

det särskilt mycket om spelreklam, en åsikt vi delar med spelforskaren Per Binde (Binde, 

2014). Vi har nu tagit ett första steg mot att undersöka hur kändisar framför native 

advertising i podcasts, men det finns mycket att jobba vidare med. Native advertising är en 

marknadsföringsform som växer, och i podcastvärlden ser den ut att bli en form som 

kommer att ta över.  

Vår studie har undersökt hur reklamen framförs, men lika intressant och viktigt är det dels 

hur reklamförmedlarna faktiskt tänker när de gör reklamen och dels hur lyssnarna påverkas. 

Kring det kan den här studien inte dra några reella slutsatser och där finns det forskning som 
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bör göras. Med hjälp av den tidigare forskning vi tagit fram så kan vi peka på att teoretiskt 

sätt borde Schulmans och Eklunds framställande påverka konsumenterna mer än klassisk 

reklam som till exempel vanlig TV-reklam. I och med att reklamen är för nätkasinospel, en 

spelform man väldigt lätt blir beroende av, så är risken att podcastens lyssnare hamnar i ett 

problemspelande större (TT, 2014). Vi har nu alltså visat att Schulman och Eklund i sin 

reklam använder kongruens, autenticitet och legitimering på ett sätt som inte går att göra i 

den TV-reklam Binde tidigare har forskat på som inte berör native advertising. Det finns då 

fler faktorer som kan påverka konsumenterna och nya studier kring det här är ett måste.  

Rent konkret skulle vidare forskning kunna innebära intervjustudier med konsumenter där 

det undersöks om den påverkan native advertising i podcast kan ha faktiskt finns i praktiken. 

Dessutom vore det givande att undersöka hur mycket konsumenterna påverkas olika 

reklamformer i mellan. Det vore intressant att se hur native advertising står sig gentemot 

vanliga reklamfilmer/radioreklam både påverkansmässigt men också ekonomiskt sett till 

kostnad/konsument. 
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